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CZĘŚĆ I. WSTĘP 

1. Dane ogólne 

1.1. Obiekt 

Terenem realizacji projektu jest działka o numerze ewidencyjnym 7971 w miejscowości Mińsk 

Mazowiecki. Teren opracowania znajduje się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 

Powstańców Warszawy. Teren jest częściowo zagospodarowany. 

Teren opracowania zajmuje 1308 m
2
, znajduje się przy budynku szkoły. 

1.2. Lokalizacja 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim znajduje się przy 

ul. gen. Sosnkowskiego 43. Teren opracowania znajduje w południowej części terenu szkoły. 

1.3. Charakterystyka obiektu 

Teren opracowania to przestrzeń za budynkiem szkoły. Od strony południowej ograniczone kilkoma 

drzewami. W środkowej części terenu znajduje się altana z chodnikiem prowadzącym od szkoły. 

Teren nie posiada barier terenowych, zaprojektowany jest na trawniku o równej powierzchni. 

Zaprojektowana siłownia będzie ogólnodostępna nie tylko dla dzieci i młodzieży z placówki, ale 

również dla mieszkańców miasta.  



Strona 4 

CZĘŚĆ II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

1. Dane ogólne 

1.1. Uzasadnienie kompozycji projektu 

Ogólna koncepcja została przedstawiona: 

 Rysunek 1 – Układ urządzeń i elementów towarzyszących 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości lekcji wychowania fizycznego dzieci oraz stworzenie 

miejsca ogólnie dostępnego umożliwiającego ćwiczenie sprawności fizycznej mieszkańców. 

Siłownia plenerowa została zaprojektowana na murawie trawiastej w dość bliskiej odległości od drzew, 

wokół altany. Siłownia podzielona jest na 3 części:  

1. ćwiczenia na górne partie ciała,  

2. ćwiczenia na dolne partie ciała  

3. strefa fitness. 

1.2. Uzasadnienie wyboru i lokalizacji urządzeń 

Lokalizacja elementów wyposażenia została przedstawiona: 

 Rysunek 1 – Układ urządzeń i elementów towarzyszących 

Teren otwartej strefy aktywności został zlokalizowany w południowej części terenu szkoły. Teren jest 

ogrodzony, ale posiada bramkę, która umożliwia wejście na teren siłowni z parkingu. Teren jest 

ogólnie dostępny, więc z urządzeń będzie można korzystać również poza godzinami pracy szkoły. 

Siłownia plenerowa 

Siłownia zewnętrzna składa się z piętnastu urządzeń opisanych dalej, które zostały dobrane tak, aby 

zapewniły kompleksowy trening dla wszystkich części ciała. Z urządzeń mogą korzystać wszystkie 

grupy wiekowe, urządzenia są łatwe w obsłudze. Każde urządzenie wyposażone jest w instrukcję 

zawierającą przykładowe ćwiczenia oraz częstotliwość ich wykonywania. 

Uzupełnieniem strefy z urządzeniami są ławki, stojak na rowery, kosz na śmieci oraz tablica 

z regulaminem. 

1.3. Bilans terenu 

Powierzchnia opracowania zajmuje 1308 m
2
. Wszystkie urządzenia zaprojektowano na nawierzchni 

trawiastej, tym samym powierzchnia biologicznie czynna zostaje bez zmian. 

Tabela 1. Bilans terenu 

Rodzaj terenu Powierzchnia w m
2
 

Utwardzenie terenu 138,00 

Altana 66,48 

Siłownia zewnętrzna 292,48 

Pozostała powierzchnia trawiasta 811,04 

Razem 1308 m
2
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1.4. Zakres robót 

Zakres prac: 

 Zakup, transport i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej; 

 Zakup, transport i montaż pozostałych elementów (ławek, kosza na śmieci, regulaminu 

i stojaka na rowery). 

Specyfikacja techniczna obejmuje(według Wspólnego Słownika Zamówień CPV): 

 45112710-5 - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 

1.5. Harmonogram prac 

Należy uwzględnić kolejność wykonywania poszczególnych montaży względem zaleceń producenta. 

Planowany jest następujący harmonogram prac: 

1. Zakup, transport i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej; 

2. Zakup, transport i montaż pozostałych elementów (ławek, kosza na śmieci, regulaminu 

i stojaka na rowery). 
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2. Materiały 

2.1. Urządzenia fitness 

Lokalizacja urządzeń została zaznaczona: 

 Rysunek 1 – Układ urządzeń i elementów towarzyszących 

Przy urządzeniach (na pylonach) powinny być umieszczone instrukcje ćwiczeń. 

Urządzenie do ćwiczeń typu Wyciskanie leżąc + pylon – 1 szt. 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 1750 mm 

Szerokość:  720 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami.  

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna 

pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. 

Pozostałe rury o średnicy 60,3 mm, 42,2 mm, 33,7 

mm, profil 40×20. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie:  dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia:  ćwiczenia wpływają na rozbudowę górnych partii ciała, rozwijają mięśnie klatki 

piersiowej, kształtują mięśnie naramienne i tricepsy. Na pylonie umieszczona jest instrukcja  

użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm. 

Fundament pod urządzeniem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 

300 x 200 mm. 

Urządzenie do ćwiczeń typu Narciarz + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 1618 mm 

Szerokość:  513 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

 

 
Fot.1 Przykładowe zdjęcie 
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Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy 

aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby 

osłonięte zaślepkami. 

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna 

pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. 

Pozostałe rury o średnicy  76 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 

33,7 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Urządzenie posiada ograniczniki ruchu. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: la młodzieży i dorosłych oraz 

użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: wzmacnia mięśnie nóg, ramion oraz tułowia, korzystnie wpływa na układ 

krążeniowo-oddechowy. Poprawia koordynację ruchową. Na pylonie umieszczona jest instrukcja  

użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm. 

Fundament pod urządzeniem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 

300 x 200 mm. 

 

Urządzenie do ćwiczeń typu Wioślarz + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 1175 mm 

Szerokość:  1100 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z 

tworzywa HDPE w kolorze żółtym z otworami 

ułatwiającymi odpływ wody. Śruby osłonięte 

zaślepkami. 

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 

mm. Pozostałe rury o średnicy 101 mm, 60 mm, 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

 

 
Fot.2 Przykładowe zdjęcie 

 
Fot.3 Przykładowe zdjęcie 
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Funkcja  urządzenia: wzmacnia  i rozwija mięśnie ramion, klatki piersiowej i grzbietu, angażuje 

mięśnie nóg. Korzystnie wpływa na układ krążeniowy i oddechowy. Na pylonie umieszczona 

jest instrukcja użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm. 

Fundament pod urządzeniem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 

300 x 200 mm. 

 

Urządzenie do ćwiczeń typu Wyciskanie siedząc + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 976 mm 

Szerokość:  700 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami. 

Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE w kolorze 

żółtym, z otworami ułatwiającymi odpływ wody. 

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna 

pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. 

Pozostałe rury o średnicy 42,4 mm, 33,7 mm, 60,3 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: wzmacnia  i rozwija mięśnie klatki piersiowej, ramion oraz pleców. Na pylonie 

umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm.  

 

Urządzenie do ćwiczeń typu Wyciąg górny + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 962 mm 

Szerokość:  741 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez  

 
Fot.4 Przykładowe zdjęcie 
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śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z 

tworzywa HDPE w kolorze żółtym z otworami 

ułatwiającymi odpływ wody. Śruby osłonięte 

zaślepkami. 

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna 

pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. 

Pozostałe rury o średnicy 42,4 mm, 33,7 mm, 60,3 

mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz 

użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: wzmacnia i rozwija mięśnie klatki 

piersiowej, ramion oraz pleców. Na pylonie umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm.  

 

Urządzenie do ćwiczeń typu Biegacz + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 1390 mm 

Szerokość:  741 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie.  Stopnice z blachy 

aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby 

osłonięte zaślepkami.  

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna 

pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. 

Pozostałe rury o średnicy 90 mm, 76 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Urządzenie posiada ograniczniki ruchu. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: ćwiczenia aktywizują dolne partie ciała,  wzmacniają  mięśnie  nóg  i pasa 

biodrowego,  zwiększają  wydolność krążeniowo – oddechową.  Urządzenie  to gwarantuje pracę 

mięśni przy jednoczesnym  odciążeniu stawów biodrowych. Na pylonie umieszczona jest instrukcja  

użytkowania wyrobu. 

 
Fot.5 Przykładowe zdjęcie 

 
Fot.6 Przykładowe zdjęcie 
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Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm. 

Fundament pod urządzeniem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 

300 x 200 mm  

 

Urządzenie do ćwiczeń typu Podnosiciel rąk + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 540 mm 

Szerokość:  610 mm  

Wysokość: 1560 mm (pylon 1920 mm) 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami 

epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe 

zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i 

cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w 

kolorze żółtym, z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Śruby 

osłonięte zaślepkami. 

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna pylonu o 

średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Główny słup 

konstrukcyjny  urządzenia o średnicy 140 mm, grubość 

ścianki 3,6 mm. Pozostałe  rury o średnicy  60,3 mm, 33,7 

mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: ćwiczenia wzmacniają mięśnie zarówno obręczy barkowej jak i części wolnej 

kończyny górnej. Urządzenie to skupia się na częściach bocznych ramion. Na pylonie umieszczona 

jest instrukcja użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm. 

Fundament pod urządzeniem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 

500 x 500 mm. 

 

Urządzenie do ćwiczeń typu Motyl + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 733 mm 

Szerokość:  1049 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez  

 
 

Fot.7Przykładowe zdjęcie 
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śrutowanie i cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami. 

Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE w kolorze 

żółtym z otworami ułatwiającymi odpływ wody. 

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna 

pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. 

Pozostałe rury o średnicy 33,7 mm, 42,4 mm, 76,1 

mm. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz 

użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: wzmacnia  siłę  mięśniową 

 obręczy barkowej  i  ramion, aktywizuje mięśnie  

brzusznej strony klatki piersiowej. Na pylonie umieszczona jest instrukcja  użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm.  

 

Urządzenie do ćwiczeń typu Motyl rewers + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 780 mm 

Szerokość:  581 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z 

tworzywa HDPE w kolorze żółtym z otworami 

ułatwiającymi odpływ wody. Śruby osłonięte 

zaślepkami. 

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 

mm. Pozostałe rury o średnicy 33,7 mm, 42,4 mm, 76,1 mm. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: wzmacnia siłę  mięśniową obręczy barkowej  i ramion, aktywizuje mięśnie tylnej 

części klatki piersiowej oraz grzbietu. Na pylonie umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm.  

 

 
Fot.8 Przykładowe zdjęcie 

 
Fot.9 Przykładowe zdjęcie 
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Urządzenie do ćwiczeń typu Orbitrek + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 1505 mm 

Szerokość:  620 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy 

aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby 

osłonięte zaślepkami. 

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna 

pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy 90 mm, 76 mm, 60,3 

mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: wzmacnia  mięśnie  nóg  i ramion. Poprawia  koordynację  ruchową.  Zwiększa  

wydolność  krążeniowo – oddechową. Na pylonie umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm. 

Fundament pod urządzeniem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 

300 x 200 mm 

 

Urządzenie do ćwiczeń typu Jeździec + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 1340 mm 

Szerokość:  630 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z 

tworzywa HDPE w kolorze żółtym z otworami 

ułatwiającymi odpływ wody. Śruby osłonięte 

zaślepkami. 

 
Fot.10 Przykładowe zdjęcie 

 
Fot.11 Przykładowe zdjęcie 
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Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 

mm. Pozostałe rury o średnicy 140 mm, 60,3 mm, 48 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Łożyska kulkowe typu 

zamkniętego. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: Ćwiczenia wzmacniają mięśnie ramion, pleców, klatki piersiowej i nóg, 

poprawiają wydolność krążeniowo – oddechową. Na pylonie umieszczona jest instrukcja użytkowania 

wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm. 

Fundament pod urządzeniem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 

300 x 200 mm 

 

Urządzenie do ćwiczeń typu Prasa nożna + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 1083 mm 

Szerokość:  480 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z 

tworzywa HDPE w kolorze żółtym z otworami 

ułatwiającymi odpływ wody. Stopnice z blachy 

aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby 

osłonięte zaślepkami.  

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 

mm. Pozostałe rury o średnicy 60,3 mm, 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: ćwiczenia wpływają na rozbudowę mięśni nóg, wzmacniają w szczególności 

mięsień czworogłowy uda, mięśnie pośladkowe oraz dolne mięśnie brzucha. Na pylonie umieszczona 

jest instrukcja użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm.  

 

 

 

 
Fot.12 Przykładowe zdjęcie 
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Urządzenie do ćwiczeń typu Podnosiciel nóg + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 830 mm 

Szerokość:  690 mm  

Wysokość: 1100 mm (pylon 1920 mm) 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami 

epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe 

zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i 

cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w 

kolorze żółtym, z otworami ułatwiającymi odpływ wody. 

Śruby osłonięte zaślepkami. 

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna pylonu 

o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Główny słup 

 konstrukcyjny  urządzenia o średnicy 140 mm, grubość 

ścianki 3,6 mm. Pozostałe  rury o średnicy  60,3 mm, 33,7 

mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: ćwiczenia aktywizują dolne partie ciała, gwarantują indywidualny wysiłek mięśni 

prostowników kolana. Indywidualizacja polega na doborze obciążenia poprzez masę naszego ciała. 

Jest to optymalny opór dla mięśni oraz stawów. Na pylonie umieszczona jest instrukcja użytkowania 

wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm. 

Fundament pod urządzeniem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 

500 x 500 mm. 

 

Urządzenie do ćwiczeń typu Prostownik pleców + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 810 mm 

Szerokość:  660 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte 

zaślepkami.  

 

 

 
Fot.13 Przykładowe zdjęcie 
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Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna 

pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. 

Pozostałe rury o średnicy 60,3 mm, 42,2 mm. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz 

użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: wzmacnia  mięśnie prostownika 

grzbietu, angażuje mięśnie brzucha. Na pylonie 

umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, 

betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne 

wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm.  

 

Urządzenie do ćwiczeń typu Odwodziciel + słup + Wahadło – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 1240 mm 

Szerokość:  740 mm  

Wysokość: 1400 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy 

aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm.  Śruby 

osłonięte zaślepkami.  

Elementy konstrukcyjne: główny słup  konstrukcyjny  

urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 3,6 

mm. Pozostałe  rury o średnicy: 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. Urządzenie 

odwodziciel posiada ograniczniki ruchu. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: Odwodziciel – wzmacnia  mięśnie  nóg, głównie ud, bioder i pośladków. Wahadło 

– wzmacnia mięśnie skośne brzucha i bioder. Poprawia giętkość i koordynację całego ciała. Na 

urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament 100 

mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm.  

 

 

 
Fot.14Przykładowe zdjęcie 

 
Fot.15 Przykładowe zdjęcie 
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2.2. Elementy małej architektury oraz wymagania ich dotyczące 

Lokalizacja urządzeń została zaznaczona: 

 Rysunek 1 – Układ urządzeń i elementów towarzyszących 

Ławka-4 szt.  

Dane techniczne: 

Wysokość siedziska  0,45 m 

Wymiary (dł x szer x wys) 1,80 x 0,43 x 0,45 m 

Wykonanie: Elementy stalowe ocynkowane 

i malowane proszkowo. Siedzisko - Płyty HPL lub 

deski drewniane lite, impregnowane powierzchniowo. 

Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. 

Nakrętki kołpakowe. 

 
Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, 
betonowane betonem klasy min. C16/20. 

 

Kosz na śmieci - 1 szt. 

Wykonanie: 

Elementy stalowe ocynkowane i malowane 

proszkowo. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi 

zaślepkami. Nakrętki kołpakowe. 

 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, 

betonowane betonem klasy min. C16/20. 

 

Stojak na rowery- 1 szt. 

Wykonanie: 

Elementy stalowe ocynkowane i malowane 

proszkowo.  

Ilość stanowisk: min. 5. 

 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20 

 

 

 

 
Fot.16Przykładowe zdjęcie 

 
Fot.17 Przykładowe zdjęcie 

 
Fot.18 Przykładowe zdjęcie 
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Regulamin - 1 szt. 

Wykonanie: 

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. 

Płyty z tworzywa HDPE / HPL. Belki konstrukcyjne 

osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Łby śrub, 

nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki 

kołpakowe. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, 

betonowane betonem klasy min. C16/20. 

 

2.2.1. Wymagania dotyczące urządzeń 

Urządzenia katalogowane powinny posiadać aktualny certyfikaty bezpieczeństwa. Sprzęt rekreacyjny 

powinien posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji na ruchome elementy plastikowe i metalowe, 

pięcioletni okres gwarancji na malowany metal, odlewy plastikowe, sieci wspinaczkowe, sprężyny oraz 

dziesięcioletni okres gwarancji na stal galwanizowaną, niemalowany metal, twardy plastik, panele 

HPL, wszystkie słupki nośne. Powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów i być 

zgodny z normami z grupy PN EN 1176-2009 i PN-EN 1177:2009 i warunkami bezpieczeństwa 

określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach.  

Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony na wydzielonym placu w sposób umożliwiający 

zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. Montaż elementów powinien być zgodny 

z instrukcją producenta urządzenia. 

3. Wykonanie robót 

3.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wszystkie prace powinny być wykonywane w odzieży ochronnej, z uwzględnieniem przepisów BHP. 

Wszelkie narzędzia i maszyny służące do wykonywania robót powinny być używane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Wszystkie narzędzia i maszyny powinny być 

używane zgodnie z ich przeznaczeniem.  

3.2. Roboty montażowe urządzeń i elementów małej architektury 

Miejsce prac montażowych należy zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze 

prowadzenia robót osób niepowołanych. Należy również zabezpieczyć drzewa w bliskim sąsiedztwie 

przed ewentualnym obiciem, uszkodzeniem pnia. 

Wszystkie urządzenia oraz elementy małej architektury muszą być na stałe posadowione 

w gruncie po przez zabetonowanie elementów kotwiących. 

 

 
Fot.19 Przykładowe zdjęcie 
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Fot.20Przykładowa zasada fundamentowania 

Urządzenia należy zamontować zgodnie z: 

 Rysunek 1 – Układ urządzeń i elementów towarzyszących 

Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa, niezwłocznie 

po dostarczeniu na miejsce budowy. Montaż urządzeń musi odbywać się ściśle wg wytycznych ich 

producentów, zgodnie z Polską Normą PN-EN 1176-1:2009. Podczas prac należy stosować się 

do instrukcji montażu danego urządzenia, z wykorzystaniem elementów montażowych producenta. 

Wykonawca powinien zapewnić instrukcję konserwacji urządzenia, rysunki i schematy niezbędne 

do konserwacji urządzenia i sprawdzenia prawidłowego działania urządzenia. 

Ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery i tablicę z regulaminem należy rozstawić i zamontować na 

terenie zgodnie z: 

 Rysunek 1 – Układ urządzeń i elementów towarzyszących 

3.2.1. Bezpieczeństwo i kontrola urządzeń 

Bezpieczeństwo na terenie siłowni oraz prowadzenie okresowych kontroli określone jest przez normy: 

PN-EN 1176-1 do 7 i PN-EN 1177. Przewidują one trzy rodzaje kontroli urządzeń na placu zabaw: 

 coroczne kontrola podstawowa - ocena ogólna stanu bezpieczeństwa urządzeń, stanu 

fundamentów i powierzchni, wszystkie zmiany poziomu bezpieczeństwa po wykonaniu napraw 

lub wymianie elementów; 

 kontrola funkcjonalna – sprawdzenie stanu zużycia i stabilności urządzeń (co najmniej raz na 

trzy miesiące); 

 kontrola bieżąca – poprzez oględziny, wykrycie zagrożeń wynikających ze zużycia elementów 

lub zniszczenia ich poprzez akty wandalizmu. 
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4. Wykaz załączników 

 Rysunek 1 – Układ urządzeń i elementów towarzyszących 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót związanych 

z realizacją zadania: BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ  PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH 

NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY. Terenem realizacji projektu jest działka o numerze 

ewidencyjnym 7971 w miejscowości Mińsk Mazowiecki. Teren opracowania znajduje się na terenie 

Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy. Teren jest częściowo zagospodarowany. 

Teren opracowania zajmuje 1308 m
2
, znajduje się przy budynku szkoły. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z budową 

siłowni plenerowej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

następujących prac: 

 Roboty przygotowawcze; 

 Montaż urządzeń fitness; 

 Montaż pozostałych elementów (ławek, kosza na śmieci, regulaminu i stojaka na rowery). 

Specyfikacja techniczna obejmuje(według Wspólnego Słownika Zamówień CPV): 

 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby;  

 45122700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu;  

 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych.  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i dokumentacją kosztorysową.  

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim znajduje się przy 

ul. gen. Sosnkowskiego 43. Teren opracowania znajduje w południowej części terenu szkoły. 

1.4. Dane o terenie 

Teren opracowania to przestrzeń za budynkiem szkoły. Od strony południowej ograniczone kilkoma 

drzewami. W środkowej części terenu znajduje się altana z chodnikiem prowadzącym od szkoły. 

Teren nie posiada barier terenowych, zaprojektowany jest na trawniku o równej powierzchni. 

Zaprojektowana siłownia będzie ogólnodostępna nie tylko dla dzieci i młodzieży z placówki, ale 

również dla mieszkańców miasta. 

1.5. Uzasadnienie kompozycji projektu 

Ogólna koncepcja została przedstawiona w dokumentacji projektowej: 

 Rysunek 1 – Układ urządzeń i elementów towarzyszących 



Strona 4 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości lekcji wychowania fizycznego dzieci oraz stworzenie 

miejsca ogólnie dostępnego umożliwiającego ćwiczenie sprawności fizycznej mieszkańców. 

Siłownia plenerowa została zaprojektowana na murawie trawiastej w dość bliskiej odległości od drzew, 

wokół altany. Siłownia podzielona jest na 3 części:  

1. ćwiczenia na górne partie ciała,  

2. ćwiczenia na dolne partie ciała  

3. strefa fitness. 

1.6. Uzasadnienie wyboru i lokalizacji urządzeń  

Lokalizacja elementów wyposażenia została przedstawiona w dokumentacji projektowej: 

 Rysunek 1 – Układ urządzeń i elementów towarzyszących 

Teren otwartej strefy aktywności został zlokalizowany w południowej części terenu szkoły. Teren jest 

ogrodzony, ale posiada bramkę, która umożliwia wejście na teren siłowni z parkingu. Teren jest 

ogólnie dostępny, więc z urządzeń będzie można korzystać również poza godzinami pracy szkoły. 

Siłownia plenerowa 

Siłownia zewnętrzna składa się z piętnastu urządzeń opisanych dalej, które zostały dobrane tak, aby 

zapewniły kompleksowy trening dla wszystkich części ciała. Z urządzeń mogą korzystać wszystkie 

grupy wiekowe, urządzenia są łatwe w obsłudze. Każde urządzenie wyposażone jest w instrukcję 

zawierającą przykładowe ćwiczenia oraz częstotliwość ich wykonywania. 

Uzupełnieniem strefy z urządzeniami są ławki, stojak na rowery, kosz na śmieci oraz tablica 

z regulaminem. 

1.7. Bilans terenu 

Powierzchnia opracowania zajmuje 1308 m
2
. 

1.8. Harmonogram prac 

1. Zakup, transport i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej; 

2. Zakup, transport i montaż pozostałych elementów (ławek, kosza na śmieci, regulaminu 

i stojaka na rowery). 

Specyfikacja techniczna obejmuje (według Wspólnego Słownika Zamówień CPV): 

 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby;  

 45122700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu;  

 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych.  
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2. Materiały 

2.1. Urządzenia fitness oraz wymagania ich dotyczące 

Lokalizacja urządzeń została zaznaczona w dokumentacji projektowej: 

 Rysunek 1 – Układ urządzeń i elementów towarzyszących 

Przy urządzeniach (na pylonach) powinny być umieszczone instrukcje ćwiczeń. 

Urządzenie do ćwiczeń typu Wyciskanie leżąc + pylon – 1 szt. 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 1750 mm 

Szerokość:  720 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami.  

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna 

pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. 

Pozostałe rury o średnicy 60,3 mm, 42,2 mm, 33,7 

mm, profil 40×20. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie:  dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia:  ćwiczenia wpływają na rozbudowę górnych partii ciała, rozwijają mięśnie klatki 

piersiowej, kształtują mięśnie naramienne i tricepsy. Na pylonie umieszczona jest instrukcja  

użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15. Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm. 

Fundament pod urządzeniem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 

300 x 200 mm. 

Urządzenie do ćwiczeń typu Narciarz + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 1618 mm 

Szerokość:  513 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

 

 
Fot.1 Przykładowe zdjęcie 
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Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy 

aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby 

osłonięte zaślepkami. 

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna 

pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. 

Pozostałe rury o średnicy  76 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 

33,7 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Urządzenie posiada ograniczniki ruchu. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: la młodzieży i dorosłych oraz 

użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: wzmacnia mięśnie nóg, ramion oraz tułowia, korzystnie wpływa na układ 

krążeniowo-oddechowy. Poprawia koordynację ruchową. Na pylonie umieszczona jest instrukcja  

użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm. 

Fundament pod urządzeniem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 

300 x 200 mm. 

 

Urządzenie do ćwiczeń typu Wioślarz + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 1175 mm 

Szerokość:  1100 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z 

tworzywa HDPE w kolorze żółtym z otworami 

ułatwiającymi odpływ wody. Śruby osłonięte 

zaślepkami. 

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 

mm. Pozostałe rury o średnicy 101 mm, 60 mm, 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

 

 
Fot.2 Przykładowe zdjęcie 

 
Fot.3 Przykładowe zdjęcie 
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Funkcja  urządzenia: wzmacnia  i rozwija mięśnie ramion, klatki piersiowej i grzbietu, angażuje 

mięśnie nóg. Korzystnie wpływa na układ krążeniowy i oddechowy. Na pylonie umieszczona 

jest instrukcja użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm. 

Fundament pod urządzeniem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 

300 x 200 mm. 

 

Urządzenie do ćwiczeń typu Wyciskanie siedząc + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 976 mm 

Szerokość:  700 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami. 

Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE w kolorze 

żółtym, z otworami ułatwiającymi odpływ wody. 

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna 

pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. 

Pozostałe rury o średnicy 42,4 mm, 33,7 mm, 60,3 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: wzmacnia  i rozwija mięśnie klatki piersiowej, ramion oraz pleców. Na pylonie 

umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm.  

 

Urządzenie do ćwiczeń typu Wyciąg górny + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 962 mm 

Szerokość:  741 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez  

 
Fot.4 Przykładowe zdjęcie 



Strona 8 

śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z 

tworzywa HDPE w kolorze żółtym z otworami 

ułatwiającymi odpływ wody. Śruby osłonięte 

zaślepkami. 

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna 

pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. 

Pozostałe rury o średnicy 42,4 mm, 33,7 mm, 60,3 

mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz 

użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: wzmacnia i rozwija mięśnie klatki 

piersiowej, ramion oraz pleców. Na pylonie umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm.  

 

Urządzenie do ćwiczeń typu Biegacz + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 1390 mm 

Szerokość:  741 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie.  Stopnice z blachy 

aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby 

osłonięte zaślepkami.  

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna 

pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. 

Pozostałe rury o średnicy 90 mm, 76 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Urządzenie posiada ograniczniki ruchu. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: ćwiczenia aktywizują dolne partie ciała,  wzmacniają  mięśnie  nóg  i pasa 

biodrowego,  zwiększają  wydolność krążeniowo – oddechową.  Urządzenie  to gwarantuje pracę 

mięśni przy jednoczesnym  odciążeniu stawów biodrowych. Na pylonie umieszczona jest instrukcja  

użytkowania wyrobu. 

 
Fot.5 Przykładowe zdjęcie 

 
Fot.6 Przykładowe zdjęcie 
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Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm. 

Fundament pod urządzeniem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 

300 x 200 mm  

 

Urządzenie do ćwiczeń typu Podnosiciel rąk + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 540 mm 

Szerokość:  610 mm  

Wysokość: 1560 mm (pylon 1920 mm) 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami 

epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe 

zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i 

cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w 

kolorze żółtym, z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Śruby 

osłonięte zaślepkami. 

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna pylonu o 

średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Główny słup 

konstrukcyjny  urządzenia o średnicy 140 mm, grubość 

ścianki 3,6 mm. Pozostałe  rury o średnicy  60,3 mm, 33,7 

mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: ćwiczenia wzmacniają mięśnie zarówno obręczy barkowej jak i części wolnej 

kończyny górnej. Urządzenie to skupia się na częściach bocznych ramion. Na pylonie umieszczona 

jest instrukcja użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm. 

Fundament pod urządzeniem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 

500 x 500 mm. 

 

Urządzenie do ćwiczeń typu Motyl + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 733 mm 

Szerokość:  1049 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez  

 
 

Fot.7Przykładowe zdjęcie 
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śrutowanie i cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami. 

Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE w kolorze 

żółtym z otworami ułatwiającymi odpływ wody. 

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna 

pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. 

Pozostałe rury o średnicy 33,7 mm, 42,4 mm, 76,1 

mm. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz 

użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: wzmacnia  siłę  mięśniową 

 obręczy barkowej  i  ramion, aktywizuje mięśnie  

brzusznej strony klatki piersiowej. Na pylonie umieszczona jest instrukcja  użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm.  

 

Urządzenie do ćwiczeń typu Motyl rewers + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 780 mm 

Szerokość:  581 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z 

tworzywa HDPE w kolorze żółtym z otworami 

ułatwiającymi odpływ wody. Śruby osłonięte 

zaślepkami. 

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 

mm. Pozostałe rury o średnicy 33,7 mm, 42,4 mm, 76,1 mm. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: wzmacnia siłę  mięśniową obręczy barkowej  i ramion, aktywizuje mięśnie tylnej 

części klatki piersiowej oraz grzbietu. Na pylonie umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm.  

 

 
Fot.8 Przykładowe zdjęcie 
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Urządzenie do ćwiczeń typu Orbitrek + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 1505 mm 

Szerokość:  620 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy 

aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby 

osłonięte zaślepkami. 

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna 

pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy 90 mm, 76 mm, 60,3 

mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: wzmacnia  mięśnie  nóg  i ramion. Poprawia  koordynację  ruchową.  Zwiększa  

wydolność  krążeniowo – oddechową. Na pylonie umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm. 

Fundament pod urządzeniem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 

300 x 200 mm 

 

Urządzenie do ćwiczeń typu Jeździec + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 1340 mm 

Szerokość:  630 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z 

tworzywa HDPE w kolorze żółtym z otworami 

ułatwiającymi odpływ wody. Śruby osłonięte 

zaślepkami. 

 
Fot.10 Przykładowe zdjęcie 
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Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 

mm. Pozostałe rury o średnicy 140 mm, 60,3 mm, 48 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Łożyska kulkowe typu 

zamkniętego. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: Ćwiczenia wzmacniają mięśnie ramion, pleców, klatki piersiowej i nóg, 

poprawiają wydolność krążeniowo – oddechową. Na pylonie umieszczona jest instrukcja użytkowania 

wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm. 

Fundament pod urządzeniem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 

300 x 200 mm 

 

Urządzenie do ćwiczeń typu Prasa nożna + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 1083 mm 

Szerokość:  480 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z 

tworzywa HDPE w kolorze żółtym z otworami 

ułatwiającymi odpływ wody. Stopnice z blachy 

aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby 

osłonięte zaślepkami.  

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 

mm. Pozostałe rury o średnicy 60,3 mm, 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: ćwiczenia wpływają na rozbudowę mięśni nóg, wzmacniają w szczególności 

mięsień czworogłowy uda, mięśnie pośladkowe oraz dolne mięśnie brzucha. Na pylonie umieszczona 

jest instrukcja użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm.  

 

 

 

 
Fot.12 Przykładowe zdjęcie 
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Urządzenie do ćwiczeń typu Podnosiciel nóg + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 830 mm 

Szerokość:  690 mm  

Wysokość: 1100 mm (pylon 1920 mm) 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami 

epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe 

zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i 

cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w 

kolorze żółtym, z otworami ułatwiającymi odpływ wody. 

Śruby osłonięte zaślepkami. 

Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna pylonu 

o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Główny słup 

 konstrukcyjny  urządzenia o średnicy 140 mm, grubość 

ścianki 3,6 mm. Pozostałe  rury o średnicy  60,3 mm, 33,7 

mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: ćwiczenia aktywizują dolne partie ciała, gwarantują indywidualny wysiłek mięśni 

prostowników kolana. Indywidualizacja polega na doborze obciążenia poprzez masę naszego ciała. 

Jest to optymalny opór dla mięśni oraz stawów. Na pylonie umieszczona jest instrukcja użytkowania 

wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm. 

Fundament pod urządzeniem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 

500 x 500 mm. 

 

Urządzenie do ćwiczeń typu Prostownik pleców + pylon – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 810 mm 

Szerokość:  660 mm  

Wysokość: 1920 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte 

zaślepkami.  

 

 

 
Fot.13 Przykładowe zdjęcie 
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Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna 

pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. 

Pozostałe rury o średnicy 60,3 mm, 42,2 mm. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz 

użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: wzmacnia  mięśnie prostownika 

grzbietu, angażuje mięśnie brzucha. Na pylonie 

umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, 

betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament pod 

pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu, minimalne 

wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm.  

 

Urządzenie do ćwiczeń typu Odwodziciel + słup + Wahadło – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia: 

Długość: 1240 mm 

Szerokość:  740 mm  

Wysokość: 1400 mm 

 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali 

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy 

aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm.  Śruby 

osłonięte zaślepkami.  

Elementy konstrukcyjne: główny słup  konstrukcyjny  

urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 3,6 

mm. Pozostałe  rury o średnicy: 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. Urządzenie 

odwodziciel posiada ograniczniki ruchu. 

Podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 5%. 

Przeznaczenie: dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 

Funkcja  urządzenia: Odwodziciel – wzmacnia  mięśnie  nóg, głównie ud, bioder i pośladków. Wahadło 

– wzmacnia mięśnie skośne brzucha i bioder. Poprawia giętkość i koordynację całego ciała. Na 

urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.Fundament 100 

mm poniżej poziomu gruntu, minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm.  

 
Fot.14 Przykładowe zdjęcie 

 
Fot.15 Przykładowe zdjęcie 
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2.1.1. Wymagania dotyczące urządzeń 

Urządzenia katalogowane powinny posiadać aktualny certyfikaty bezpieczeństwa. Sprzęt rekreacyjny 

powinien posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji na ruchome elementy plastikowe i metalowe, 

pięcioletni okres gwarancji na malowany metal, odlewy plastikowe, sieci wspinaczkowe, sprężyny oraz 

dziesięcioletni okres gwarancji na stal galwanizowaną, niemalowany metal, twardy plastik, panele 

HPL, wszystkie słupki nośne. Powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów i być 

zgodny z normami z grupy PN EN 1176-2009 i PN-EN 1177:2009 i warunkami bezpieczeństwa 

określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach.  

Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony na wydzielonym placu w sposób umożliwiający 

zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. Montaż elementów powinien być zgodny 

z instrukcją producenta urządzenia. 

2.2. Elementy małej architektury oraz wymagania ich dotyczące 

Lokalizacja urządzeń została zaznaczona w dokumentacji projektowej: 

 Rysunek 1 – Układ urządzeń i elementów towarzyszących 

Ławka - 4 szt.  

Dane techniczne: 

Wysokość siedziska  0,45 m 

Wymiary (dł x szer x wys) 1,80 x 0,43 x 0,45 m 

Wykonanie: Elementy stalowe ocynkowane 

i malowane proszkowo. Siedzisko - Płyty HPL lub 

deski drewniane lite, impregnowane powierzchniowo. 

Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. 

Nakrętki kołpakowe. 

 
Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20. 
 

Kosz na śmieci - 1 szt.  

Wykonanie: 

Elementy stalowe ocynkowane i malowane 

proszkowo. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi 

zaślepkami. Nakrętki kołpakowe. 

 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, 

betonowane betonem klasy min. C16/20. 

 

 
Fot.16 Przykładowe zdjęcie 

 
Fot.17 Przykładowe zdjęcie 
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Stojak na rowery - 1 szt. 

Wykonanie: 

Elementy stalowe ocynkowane i malowane 

proszkowo.  

Ilość stanowisk: min. 5. 

 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, 

betonowane betonem klasy min. C16/20 

 

Regulamin - 1 szt. 

Wykonanie: 

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. 

Płyty z tworzywa HDPE / HPL. Belki konstrukcyjne 

osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Łby śrub, 

nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki 

kołpakowe. 

Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, 

betonowane betonem klasy min. C16/20. 

 

2.2.1. Wymagania dotyczące urządzeń 

Elementy małej architektury katalogowane powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych 

materiałów i być zgodny z normami z grupy PN EN 1176-2009 i PN-EN 1177:2009 i warunkami 

bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów 

oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach.  

Montaż elementów małej architektury powinien być zgodny z instrukcją producenta urządzenia. 

 

 
Fot.18 Przykładowe zdjęcie 

 

 
Fot.19 Przykładowe zdjęcie 
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3. Sprzęt 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

3.1. Sprzęt do montażu urządzeń fitness 

 Betoniarka 

 Łopaty, kilofy, łomy, grabki; 

 Poziomice, miary; 

 Młotki; 

 Klucze specjalistyczne; 

 Wiertarki i wkrętarki; 

 Ubijaki i zagęszczarki; 

 Taczka. 

3.2. Sprzęt do montażu elementów małej architektury 

 Betoniarka 

 Łopaty, kilofy, łomy, grabki; 

 Poziomice, miary; 

 Młotki; 

 Klucze specjalistyczne; 

 Wiertarki i wkrętarki; 

 Ubijaki i zagęszczarki; 

 Taczka. 

 



Strona 18 

4. Transport i przechowywanie 

4.1. Transport urządzeń fitness 

Transport urządzeń powinien odbyć się w taki sposób, aby nie uszkodzić ani nie pogorszyć jakości 
transportowanych urządzeń. Należy zwrócić uwagę czy elementy składowe urządzeń są odpowiednio 
zapakowane i zabezpieczone 

4.2. Transport elementów małej architektury 

Transport urządzeń i elementów małej architektury powinien odbyć się w taki sposób, aby nie 

uszkodzić ani nie pogorszyć jakości transportowanych urządzeń. Należy zwrócić uwagę czy elementy 

składowe urządzeń są odpowiednio zapakowane i zabezpieczone. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wszystkie prace powinny być wykonywane w odzieży ochronnej, z uwzględnieniem przepisów BHP. 

Wszelkie narzędzia i maszyny służące do wykonywania robót powinny być używane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Wszystkie narzędzia i maszyny powinny być 

używane zgodnie z ich przeznaczeniem.  

5.2. Roboty montażowe urządzeń fitness 

Miejsce prac montażowych należy zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze 

prowadzenia robót osób niepowołanych. Należy również zabezpieczyć drzewa w bliskim 

sąsiedztwie przed ewentualnym obiciem, uszkodzeniem pnia. 

Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa, niezwłocznie 

po dostarczeniu na miejsce budowy. Montaż urządzeń musi odbywać się ściśle wg wytycznych ich 

producentów, zgodnie z Polską Normą PN-EN 1176-1:2009. Każde urządzenie należy posadowić w 

gruncie na stałe poprzez zabetonowanie części kotwiącej betonem klasy min. B-15.  

Podczas prac należy stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia, z wykorzystaniem 

elementów montażowych producenta. Wykonawca powinien zapewnić instrukcję konserwacji 

urządzenia, rysunki i schematy niezbędne do konserwacji urządzenia i sprawdzenia prawidłowego 

działania urządzenia. 

5.3. Roboty montażowe elementów małej architektury 

Miejsce prac montażowych należy zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze 

prowadzenia robót osób niepowołanych. Należy również zabezpieczyć drzewa w bliskim 

sąsiedztwie przed ewentualnym obiciem, uszkodzeniem pnia. 

Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa, niezwłocznie po 

dostarczeniu na miejsce zabudowy. Montaż elementów małej architektury musi odbywać się ściśle wg 

wytycznych ich producentów, zgodnie z Polską Normą PN-EN 1176-1:2009. Każdy element małej 

architektury należy posadowić w gruncie na stałe poprzez zabetonowanie części kotwiącej betonem 

klasy min. B-15.  

Podczas prac należy stosować się do instrukcji montażu danego elementu z wykorzystaniem 

elementów montażowych producenta. Wykonawca powinien zapewnić instrukcję konserwacji 

urządzenia, rysunki i schematy niezbędne do konserwacji urządzenia i sprawdzenia prawidłowego 

działania urządzenia. 

5.3.1. Bezpieczeństwo i kontrola urządzeń 

Bezpieczeństwo na siłowni oraz prowadzenie okresowych kontroli określone jest przez normy: PN-EN 

1176-1 do 7 i PN-EN 1177. Przewidują one trzy rodzaje kontroli urządzeń: 

 coroczne kontrola podstawowa - ocena ogólna stanu bezpieczeństwa urządzeń, stanu 

fundamentów i powierzchni, wszystkie zmiany poziomu bezpieczeństwa po wykonaniu napraw 

lub wymianie elementów; 
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 kontrola funkcjonalna – sprawdzenie stanu zużycia i stabilności urządzeń (co najmniej raz na 

trzy miesiące); 

 kontrola bieżąca – poprzez oględziny, wykrycie zagrożeń wynikających ze zużycia elementów 

lub zniszczenia ich poprzez akty wandalizmu. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Sprawdzenie urządzeń fitness 

Kontrola jakości robót w zakresie montażu urządzeń fitness polega na sprawdzeniu: 

 zgodności zrealizowania zadania z dokumentacją projektową (bez zmian);  

 zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń; 

 przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń; 

 certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. 

certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby 

i urządzenia; 

 posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów  normujących wprowadzanie wyrobów 

do obrotu i stosowania w budownictwie; 

 czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania; 

 czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu 

w granicach placu budowy. 

6.2. Sprawdzenie elementów małej architektury 

Kontrola jakości robót w zakresie montażu elementów małej architektury polega na sprawdzeniu: 

 zgodności zrealizowania zadania z dokumentacją projektową (bez zmian);  

 zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń; 

 przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń; 

 certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. 

certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby 

i urządzenia; 

 posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów  normujących wprowadzanie wyrobów 

do obrotu i stosowania w budownictwie; 

 czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania; 

 czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu 

w granicach placu budowy. 
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7. Obmiar robót 

7.1. Jednostki obmiarowe  

Jednostkami obmiarowymi są: 

 szt. (sztuka) przy montowaniu urządzeń fitness oraz małej architektury  

 km (kilometr) dotyczy transportu urządzeń fitness i elementów małej architektury. 
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8. Przedmiar robót 

 

L.p. Podstawa wyceny Opis roboty z wyliczeniem jednostek przedmiarowych 
Jednostka 

miary 
Ilość 

jednostek 

1. Roboty przygotowawcze     

1 KNR 2-01 0310-01 
Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze 

skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. II 
m

3
 3,03 

2 KNNR 2 0109-03 

Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w 

deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z 

transportem betonu pompą (beton B-15) z zatopieniem 

kotwy montażowej 

m
3
 3,03 

3 KNR 2-01 0415-01 
Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 

m
3
 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu II 

m
3
 3,03 

2. Zakup, transport i montaż urządzeń     

2.1. Urządzenia fitness     

4 analiza własna 
Zakup, transport i montaż urządzenia typu Wyciskanie 

leżąc + pylon 
szt. 1 

5 analiza własna Zakup, transport i montaż urządzenia typu Narciarz + pylon  szt. 1 

6 analiza własna 
Zakup, transport i montaż urządzenia typu Wioślarz + 

pylon  
szt. 1 

7 analiza własna 
Zakup, transport i montaż urządzenia typu Wyciskanie 

siedząc + pylon 
szt. 1 

8 analiza własna 
Zakup, transport i montaż urządzenia typu Wyciąg górny + 

pylon  
szt. 1 

9 analiza własna Zakup, transport i montaż urządzenia typu Biegacz + pylon  szt. 1 

10 analiza własna 
Zakup, transport i montaż urządzenia typu Podnosiciel rąk 

+ pylon  
szt. 1 

11 analiza własna Zakup, transport i montaż urządzenia typu Motyl + pylon  szt. 1 

12 analiza własna 
Zakup, transport i montaż urządzenia typu Motyl rewers + 

pylon  
szt. 1 

13 analiza własna Zakup, transport i montaż urządzenia typu Orbitrek + pylon  szt. 1 

14 analiza własna 
Zakup, transport i montaż urządzenia typu Jeździec + 

pylon  
szt. 1 

15 analiza własna 
Zakup, transport i montaż urządzenia typu Prasa nożna + 

pylon  
szt. 1 

16 analiza własna 
Zakup, transport i montaż urządzenia typu Podnosiciel nóg 

+ pylon  
szt. 1 

17 analiza własna 
Zakup, transport i montaż urządzenia typu Prostownik 

pleców + pylon  
szt. 1 

18 analiza własna 
Zakup, transport i montaż urządzenia typu Odwodziciel + 

słup + Wahadło  
szt. 1 

2.2. Mała architektura      

19 analiza własna Zakup, transport i montaż elementu - Ławka szt. 4 

20 analiza własna Zakup, transport i montaż elementu - Kosz na śmieci szt. 1 

21 analiza własna Zakup, transport i montaż elementu - Stojak na rowery szt. 1 

22 analiza własna 
Zakup, transport i montaż  elementu - Regulamin siłowni 

zewnętrznej 
szt. 1 
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9. Warunki ogólne odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną jeśli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
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10. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tego etapu pracy w Specyfikacji 

Technicznej.  

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:  

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;  

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, transportu i składowania;  

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami;  

koszty pośrednie i zysk.  

Cena urządzenia fitness/elementu małej architektury obejmuje: 

 cenę i koszt zakupu urządzenia fitness/elementu małej architektury; 

 montaż urządzenia fitness/elementu małej architektury 

 koszty pośrednie i zysk. 
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11. Przepisy związane 

Obowiązujące normy dotyczące urządzeń i kontroli bezpieczeństwa na placach zabaw, do których 

należy się stosować:  

 PN-EN 1176-1:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

 PN-EN 1176-2:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek 

 PN-EN 1176-6:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących 

 PN-EN 1176-7:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne 

instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji 

 PN-EN 1177:2009– N Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie 

krytycznej wysokości upadku 

Urządzenia fitness powinny być mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normą 

PN-EN 1176-7:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, 

kontroli, konserwacji i eksploatacji.  

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montażu i użytkowania, potrzebne także 

do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementów przed oddaniem 

do użytkowania. 

 

 

 

 

 

 

 


