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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ 
 
 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r . Nr 
113, poz. 759 ze zmianami), informuje, że w dniach 29,30.05 i 01.06.br. do tut. urzędu wpłynęły 
zapytania do SIWZ: 
 
1. Czy projektowana na wszystkich placach nawierzchnia bezpieczna pod zabawkami ze żwirku 
czerwonego frakcji 2-8mm może być zastąpiona żwirem zwykłym o podobnej granulacji. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
2. Zamieszczone we wszystkich czterech projektach, karty techniczne zabawek nie zawierają wymiarów 
i kształtów stref bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń. Prosimy o podanie dokładnych 
wymiarów poszczególnych stref bezpieczeństwa. 
 
Odpowiedź: Ze względu na różnice w wymiarach stref bezpieczeństwa zabawek różnych producentów 
nie można ich dokładnie określić. 
 
3. W rys. A-1 „Zagospodarowanie” dla miejscowości Borowina i Przywidz wrysowane strefy 
bezpieczeństwa zabawek zachodzą na siebie , co może spowodować nieodebranie wybudowanych 
placów zabaw. Prosimy o skorygowanie tych rysunków. 
 
Odpowiedź: Dopuszczalne są zmiany jako nieistotne w ustawieniu urządzeń poprzez przesunięcie lub 
obrót, tak aby strefy na siebie nie nachodziły. 
 
4. W rys. A-1 „Zagospodarowanie” dla miejscowości Borowina, Przywidz, Sucha Huta i Marszewska 
Góra, brak jest wymiarów dowiazujących usytuowanie zabawek wraz z ich strefami bezpiecznymi do 
granicy poszczególnych placów. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 
 
Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pyt. 2 i 3. 
 
5. W specyfikacji technicznej zamieszczono opis ogrodzenia dla poszczególnych placów zabaw. 
Prosimy o podanie wysokości ogrodzenia dla każdego placu zabaw, a także umieszczenie pozycji 
furtka w przedmiarze dla każdego placu zabaw. 
 
Odpowiedź: Furtka w przedmiarze została ujęta jako element całości ogrodzenia bez jej 
wyszczególniania. Wysokość ogrodzenia wynosi 1,5m. 
 
6. W specyfikacji technicznej i rys. A-1 „Zagospodarowanie” dla miejscowości Borowina opisano altanę. 
W zestawieniu kart technicznych nie ma karty technicznej projektowanej altany. Czy należy uwzględnić 
altanę w grupie elementów zabawowo katalogowych i czy w związku z tym powinna mieć certyfikat? 
Brak również opisu sposobu posadowienia altany w gruncie. Prosimy o wyjaśnienie tych wątpliwości i 
uzupełnienie dokumentacji technicznej. 
 
Odpowiedź: Altany nie należy uwzględniać w grupie elementów zabawowych i nie musi posiadać 
certyfikatu. Altana nie musi być trwale związana z gruntem, można posadowić ja na bloczkach 
betonowych. 
 



 
  
7. W specyfikacji technicznej zamieszczono uwagę o wykonaniu nawierzchni trawiastych i nasadzeń z 
krzewów ozdobnych w terminie późniejszym. W przedmiarze pt. Plac zabaw Przywidz umieszczono 
pozycję 9d.1 wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia. Czy te 
pozycję należy zrealizować równocześnie z wykonaniem placu zabaw, czy powinna być przesunięta na 
termin późniejszy? 
 
Odpowiedź: Pozycję należy wykonać równocześnie z wykonaniem placu zabaw. 
 
8. Z jakiego rodzaju materiału mają być wykonane elementy dekoracyjne urządzeń zabawowych m.in. 
burty, daszki, zjeżdżalnie? 
 
Odpowiedź: Elementy dekoracyjne mają być wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo lub 
tworzywa HDPE. 
 
9. Czy Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączyć certyfikaty na proponowane urzadzenia 
zabawowe? 
 
Odpowiedź: Tak. 
 
10. (...) prosimy o wyjaśnienie poz. 7,8,9 przedmiaru robót dotyczącego placu zabaw w Suchej Hucie. 
Ani z opisu technicznego do projektu ani z planu zagospodarowania terenu nie wynik konieczność 
prowadzenia takich robót. Czy wobec powyższego Zamawiający przewiduje wykonanie robót 
dodatkowych nie objętych projektem? 
 
Odpowiedź: Poz. 7,8,9 w przedmiarze dla placu zabaw w suchej Hucie dotyczy nawierzchni z kostki 
betonowej dla drogi dojazdowej na planie zagospodarowania terenu o szerokości 5,0m oraz pasa przed 
placem o szerokości 2,0m. 
 
11. Czy konieczne jest robienie podbudowy pod nawierzchnie bezpieczne (piasek), czy wystarczy 
korytowanie, wyłożenie powierzchni agrowłókniną i zasypania żwirkiem, co zdecydowanie obniży 
koszty? 
 
Odpowiedź: Podbudowę należy wykonać zgodnie z projektem. 
 
12. Sucha Huta – Gdzie ma zostać ułożona kostka brukowa występująca w przedmiarze w punkcie 1 
dotyczącym robót z zakresu kształtowania placów zabaw pkt 7,8,9 (nie zgadza się obmiar lub opis)? 
 
Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pyt. 10. 
 
13. Sucha Huta – Proszę o podanie wymiaru drogi dojazdowej oraz z jakich materiałów ma być 
wykonana? 
 
Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pyt. 10. 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządzono w 4 egz.: 
1. a/a 
2. tablica ogłoszeń UG 
3. strona internetowa Zamawiającego 
4. zainteresowani uczestnicy postępowania 
 

 
 


