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                                                                                                                                                            Załącznik nr 4 do Ogłoszenia 

Załącznik nr 1 do Umowy 

Opis zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na remoncie urządzeń zamontowanych na 

placach zabaw, ogródkach jordanowskich i strefach rekreacji na terenie gminy Michałowice. 

Zakres prac obejmuję konserwację elementów metalowych i drewnianych urządzeń zabawowych  

w sposób każdorazowo zgodny z konkretnym urządzeniem oraz zakup i montaż brakujących 

i uszkodzonych elementów. 

 

Zakres prac obejmuje: 

 

1. Malowanie elementu metalowego. 

W zakres prac wchodzi: wyczyszczenie elementu metalowego z brudu, kurzu, rdzy oraz zeskrobanie 

łuszczącej się farby przy pomocy szpachli, dokładne wyszlifowanie powierzchni papierem ściernym, 

dwukrotne malowanie farbą do stosowania bezpośrednio na rdzę, uporządkowanie terenu. 

2. Malowanie elementu drewnianego lakierobejcą. 

W zakres prac wchodzi: wyszlifowanie powierzchni papierem ściernym, dwukrotne malowanie 

lakierobejcą do stosowania na zewnątrz w kolorze wskazanym przez Zamawiającego, uporządkowanie 

terenu. 

3. Malowanie elementu drewnianego impregnatem. 

W zakres prac wchodzi: wyszlifowanie powierzchni papierem ściernym, dwukrotne malowanie 

ciśnieniowo impregnatem do stosowania na zewnątrz w kolorze wskazanym przez Zamawiającego, 

uporządkowanie terenu. 

4. Malowanie elementu drewnianego farbą olejną. 

W zakres prac wchodzi: wyszlifowanie powierzchni papierem ściernym, dwukrotne malowanie farbą 

olejną do stosowania na zewnątrz w kolorze wskazanym przez Zamawiającego, uporządkowanie terenu. 

5. Konserwacja nawierzchni  

W zakres prac wchodzi: rozebranie nawierzchni z płyt gumowych, usunięcie, uzupełnienie podsypką 

żwirową wraz z jej ubiciem, nasypanie  z równomiernym rozłożeniem nawierzchni  

 

Lokalizacja placów zabaw i siłowni plenerowych: 

1 Komorów ul. Turystyczna 

2 Michałowice ul. 11 Listopada 

3 Reguły ul. Wiejska (Park)  

4 Reguły ul. Wiejska (strefa rekreacji) 

5 Opacz-Kolonia ul. Ryżowa 

6 Pęcice ul. Zaułek 

7 Pęcice Małe ul. Brzozowa 

8 Komorów ul. Kolejowa 

9 Komorów ul. Główna 

10 Sokołów ul. Rodzinna 

11 Suchy Las ul. Ks. Woźniaka 

12 Nowa Wieś ul. Wandy 

13 Granica ul. Poprzeczna 

14 Reguły ul. Kuchy 

15 Nowa Wieś ul. Spacerowa 

16 Sokołów ul. Wspólnoty Wiejskiej 
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Wykaz napraw na poszczególnych lokalizacjach (podane ilości są szacunkowe): 

 

Lp. 
Rodzaj 

obiektu 

Adres 

obiektu 
Urządzenie Usterka 

jedn. 

miary 
ilość 

1 Plac zabaw 

Ogródek 

Jordanowski 

Kaliszowy Gaik, 

Komorów Wieś, 

ul. Turystyczna 

Zestaw 

sprawnościowy 

Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 4 

 

Wymiana belki drewnianej – (z  czerwonymi 

rączkami) szt. 1 

Huśtawka 

wahadłowa 

podwójna Montaż siedziska kubełkowego szt. 1 

Ogrodzenie 

metalowe Wymiana zamka w furtce szt. 4 

2 Plac zabaw 

Strefa Rekreacji 

w 

Michałowicach 

ul. 11 Listopada 

Zestaw 

sprawnościowy 

KOMPAN 

Galaxy 

Uzupełnienie brakującego elementu 

sprawnościowego– podwieszany trójkąt i rączka kpl. 1 

Zestaw 

sprawnościowy z 

trzema 

zjeżdżalniami 

Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 4 

Huśtawka 

wahadłowa 

podwójna Wymiana siedziska typu pampers szt. 1 

 Naprawa uszkodzonej studzienki nawadniającej szt. 1 

 Wymiana uszkodzonych zamków LOCINOX szt.  3 

 

Wymiana uszkodzonej nawierzchni 

poliuretanowej m2 0,5 

3 Plac zabaw 

Ogródek 

Jordanowski w 

Opaczy – 

Kolonii przy ul. 

Bodycha 90 

Huśtawka 

wagowa  

Dokręcenie połączeń śrubowych kpl. 1 

Wymiana opony wraz z naprawą nawierzchni kpl. 1 

Huśtawka 

wahadłowa 

podwójna 

z siedziskami 

prostymi Konserwacja górnej belki metalowej kpl 1 

Zestaw 

zabawowo-

sprawnościowy 

Skrócenie łaty pod daszkiem kpl 1 

Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 3 

Sprężynowiec 

Motor Dokręcenie połączeń śrubowych kpl. 1 

4 Plac zabaw 

Strefa Rekreacji 

w Regułach przy 

ul. Wiejskiej 

Zestaw 

sprawnościowy 

ze zjeżdżalnią Uzupełnienie brakującego połączenia śrubowego szt. 1 

 Wymiana zamków LOCINOX szt. 3 

 Regulacja siłowników w furtkach szt. 4 

Zestaw z rurami 

do 

przesypywania 

piasku Wymiana drewnianej nogi szt. 1 

5 Plac zabaw 

Park w Regułach 

przy ul. 

Wiejskiej 

Palisada wokół 

stref 

bezpiecznych 

Wymiana półwałków  szt. 2 

Wymiana słupków szt. 3 
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Zestaw 

zabawowy Uzupełnienie brakującego połączenia śrubowego szt. 1 

Huśtawka 

wahadłowa 

podwójna Wymiana drewnianej nogi szt.  1 

Piaskownica Przykręcenie  siedziska narożnego szt. 1 

6 Plac zabaw 

Strefa rekreacji 

w Komorowie ul. 

Główna 

Zestaw 

zabawowy  

Wymiana sklejki antypoślizgowej elementów 

wspinaczkowych m2 3 

Uzupełnienie brakujących zaślepek szt. 3 

Malowanie zestawu szt. 1 

Naprawa nawierzchni poliuretanowej  m2 0,8 

Huśtawka 

łańcuchowa Wymiana siedziska na kubełkowe szt. 1 

Zestaw 

wspinaczkowy z 

liną 

Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 2 

Uzupełnienie 

pokrycia 

dachowego 

Uzupełnienie pokrycia altanki drewnianej - papa 

bitumiczna m2 2 

Tablica 

regulaminowa Malowanie stelażu szt. 1 

 

Odczyszczenie i pomalowanie metalowego 

mostka na jazie szt. 1 

Ogrodzenie 

panelowe Uzupełnienie zaczepu zamka furtki  szt. 1 

7 Plac zabaw 

Strefa rekreacji 

w Komorowie ul. 

Kolejowa 

Huśtawka 

wahadłowa 

podwójna 

z siedziskami 

prostymi 

Wymiana  osłony łańcucha przy jednym z 

siedzisk  szt. 1 

 Wymiana siedziska szt. 1 

 Naprawa zamków w furtkach sz. 2 

Karuzela 

talerzowa Malowanie konstrukcji szt. 1 

8 Plac zabaw 
Pęcice, ul. 

Zaułek  

Ławka z 

oparciem Wymiana /uzupełnienie deski szt.  2 

Zestaw 

zabawowy 

Wymiana drewnianych desek szt. 2 

Dokręcenie poluzowanych wkrętów w deskach 

podestu szt. 1 

Wymiana stopnic szt. 4 

Wymiana klocka szt.  1 

9 Plac zabaw 
Granica, ul. 

Poprzeczna 

Zestaw 

zabawowy ze 

zjeżdżalnią i rurą 

strażacką  Zabezpieczenie i zeszlifowanie rantów sklejki szt. 1 

Zestaw 

zabawowy z 

przeplotnią 

łańcuchową 

Zabezpieczenie i zeszlifowanie rantów sklejki kpl. 1 

Piaskownica  malowanie szt. 3 

10 Plac zabaw 
Nowa Wieś, ul. 

Wandy 

Bujak na 

sprężynie 

Wieloryb Zeszlifowanie i zabezpieczenie rantów sklejki kpl 1 

Ławo-stół Wymiana uszkodzonej zaślepki kpl 1 
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Bujak na 

sprężynie 

biedronka Zeszlifowanie i zabezpieczenie rantów sklejki kpl 1 

Bujak na 

sprężynie Autko Zeszlifowanie i zabezpieczenie rantów sklejki kpl 1 

Huśtawka 

wahadłowa 

podwójna 

 Wymiana siedziska kubełkowego szt. 1 

Bujak na 

sprężynie Autko Zeszlifowanie i zabezpieczenie rantów sklejki kpl 1 

Zestaw 

zabawowy z 

trzema wieżami  

Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 7 

    

Zestaw 

zabawowy Duży 

statek 

Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 12 

11 
Strefa 

Rekreacji 

Nowa Wieś ul. 

Spacerowa 
Street workout 

Oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozją 

elementów metalowych szt. 1 

12 Plac zabaw 
Sokołów, ul. 

Rodzinna 

Zestaw 

zabawowy  

Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 2 

Piaskownica, 

 Wymiana linki w plandece szt. 1 

Huśtawka 

wahadłowa 

podwójna 

Wymiana siedziska kubełkowego szt. 1 

Wymiana rozwarstwionych elementów 

drewnianych szt. 4 

13 Plac zabaw 
Suchy Las, ul. 

Ks. Woźniaka 

Huśtawka 

sprężynowa 

Autko 

odczyszczenie siedziska 

przestawienie zabawki szt. 1 

Zestaw 

zabawowy Motyl 

Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 1 

14 Plac zabaw Pęcice Małe 

Zestaw ze  

zjeżdżalnią Uzupełnienie śrub i zaślepek szt. 2 

Zestaw 

zabawowy 

tyrolka Wymiana belki jezdnej i mechanizmu jezdnego Szt. 1 

15 
Siłownia 

zewnętrzna 

Strefa Rekreacji, 

ul. 11 Listopada, 

Michałowice 

Podciągacz + 

Wypychacz 

Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 2 

Prasa Nożna + 

Drabinka 

z podciąganiem 

Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 4 

Podciągacz + 

Wypychacz 

Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 1 

16 
Siłownia 

zewnętrzna 

Ogródek 

Jordanowski, 

Opacz-Kolonia, 

ul. Bodycha 90 

Jeździec + 

Podciągacz  

Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 1 

Drabinka z 

podciąganiem + 

Ławka do 

brzuszków 

Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 1 

17 
Siłownia 

zewnętrzna 

Ścieżka 

rowerowa w 
Ławka z 

rowerkiem 

Oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozja 

elementów metalowych szt. 1 
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Regułach przy ul. 

Kuchy 

18 
Siłownia 

zewnętrzna 

Park w Regułach, 

ul. Wiejska  

Wahadło + 

Twister 

Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 1 

Ławka z 

rowerkiem 

Oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozja 

elementów metalowych szt. 1 

Wioślarz + 

Motyl 
Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 3 

19 
Siłownia 

zewnętrzna 

Sokołów, ul. 

Rodzinna - teren 

placu zabaw  

Rowerek 

Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 1 

Jeździec 

Oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozja 

elementów metalowych szt. 1 

20 
Siłownia 

zewnętrzna 

Pęcice Małe, ul. 

Brzozowa,  

Orbitek + 

biegacz 

Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 1 

21 
Siłownia 

zewnętrzna 

Strefa rekreacji 

w Komorowie, 

ul. Główna 

Twister + 

Wahadło 

Oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozja 

elementów metalowych szt. 1 

Wioślarz 

Oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozja 

elementów metalowych szt. 1 

Orbitrek 

eliptyczny 

Oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozja 

elementów metalowych szt. 1 

22 
Siłownia 

zewnętrzna 

Strefa rekreacji 

w Komorowie, 

ul. Kolejowa 

Twister + 

Wahadło 

Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 2 

Wioślarz + 

Motyl 

Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 3 

Koła Tai-Chi 

małe 
Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 1 

23 
Siłownia 

zewnętrzna 

Strefa rekreacji 

w Nowej Wsi ul. 

Spacerowa 

Biegacz + 

Rowerek 
Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 2 

Twister + 

Narciarz 
Oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozja 

elementów metalowych szt. 1 

Podciągacz  + 

Wahadło 

Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 2 

Oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozja 

elementów metalowych szt.  1 

Ławka do 

brzuszków + 

Orbitrek 

Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 2 

Oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozja 

elementów metalowych szt.  1 

Biegacz + 

Rowerek 

 
Uzupełnienie brakujących/uszkodzonych 

zaślepek szt. 1 

24 
Boisko 

ORLIK 

Sokołów 

ul. Wspólnoty 

Wiejskiej 

 

Wymiana zamków w bramie i furtce LOCINOX szt. 2 

25    
Malowanie ławek szt. 350 

 

 

 

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY NALEŻY  DOKONAĆ WIZJI W TERENIE  CELEM 

PRAWIDŁOWEGO WYCENIENIA PRAC  


