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PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1) 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na wykonanie placu zabaw w ramach projektu 

"Radosny maluch - Aktywna mama" 
 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej. 

 

Pytanie 1. 

Zgodnie z opisem technicznym, słupy pionowe (zestawu zabawowego) mają być wykonane z 

cynkowanych rur stalowych. 

Czy dopuszczalna jest zamiana (w zestawie zabawowym) słupów pionowych wykonanych z 

rur stalowych ocynkowanych (w opisie technicznym nie została podana średnica rury) na 

profil stalowy cynkowany o przekroju 80 mm x 80 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów pionowych z profili stalowych o przekroju 

80x80mm i minimalnej grubości ścianki 3mm. 

Pytanie 2.  

Zgodnie z opisem technicznym, słupy pionowe (zestawu zabawowego) wykonane z 

cynkowanych rur stalowych mają zostać zamontowane w ocynkowanych kotwach stalowych.  

Czy zapis ten jest prawidłowy i, czy występuje konieczność montowania stalowych słupów 

poziomych w stalowych kotwach? 

Odpowiedź: 

Zakotwienie słupów należy wykonać wg projektu. 

Pytanie 3. 

W opisie technicznym zawarta jest informacja dotycząca grubości nawierzchni bezpiecznej 

dla maksymalnego upadku z wysokości 1,1m (HIC 1,1). Wartość ta równa jest 40mm. W 

ocenie pytającego, dla wysokości maksymalnego upadku 1,1m, grubość nawierzchni 

bezpiecznej winna wynosić 35 mm.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę grubości nawierzchni bezpiecznej z 40 mm na 35 

mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian. 

Pytanie 4.  

Załącznik graficzny do opisu zawiera wizualizację nakładki bezpiecznej na krawężnik.  

Proszę o doprecyzowanie informacji dotyczącej wymaganej ilości metrów bieżących nakładki 

zabezpieczającej na krawężnik. 



 

 
 

 

Odpowiedź: 

Długość wg przedmiaru poz. 13. 

Pytanie 5. 

Załącznik graficzny do opisu zawiera wizualizację panelu ogrodzeniowego. 

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę systemu ogrodzenia zastosowanego w projekcie na 

ogrodzenie panelowe typu 8/6/8 ? Proponowany przez pytającego system ogrodzenia ma 

słupki o przekroju 60x40 cynkowane i malowane proszkowo a panel jest cynkowany, 

malowany proszkowo w kolorze zielonym, bez ostrych zakończeń. Parametry panelu:  

 

Szerokość panelu - 250 cm 

Wysokość panelu - 123 cm 

Średnica drutów poziomych - 2 x 8 mm 

Średnica drutów pionowych - 6 mm 

Rozmiar oczka - 5 x 20 cm 

 

 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się zmianę formy panelu ogrodzeniowego na zaproponowany. Warunkiem jest 

zachowanie docelowej wysokości ogrodzenia oraz stosowanie obłych zakończeń 

Pytanie 6.  

Ogólna specyfikacja techniczna zawiera opis dotyczący konieczności zastosowania (przy 

budowie ogrodzenia) łączników betonowych:  

- narożnych 

- przelotowych  

- deski podmurówkowej. 

W ocenie pytającego, zastosowanie wyżej wymienionych elementów spowoduje, że teren 

placu zabaw stanie się niebezpieczny dla użytkujących go dzieci z powodu ostrych krawędzi 

występujących w betonowych elementach na dole ogrodzenia. Oznacza to również, że 

podczas przeprowadzania certyfikacji całego terenu placu zabaw, nie uzyska on certyfikatu 

bezpieczeństwa. Nie należy łączyć certyfikatów bezpieczeństwa dla poszczególnych 

urządzeń z certyfikacją całego teren placu zabaw. 

Czy Zamawiający zgadza się na montaż ogrodzenia bez użycia wyszczególnionych wyżej 

elementów betonowych tj. łącznika narożnego, łącznika przelotowego oraz deski 

podmurówkowej? 

Odpowiedź: 

Należy zamontować elementy betonowe wg wykazu z projektu przy czym wierzch w/w 

elementów powinien być w jednym poziomie nawierzchni bezpiecznej od strony wewnętrznej 

placu.  

Pytanie 7. 

Zgodnie z opisem technicznym, plac zabaw ma zostać wyposażony w „domek dla dzieci +1”. 

Domek ten ma mieć ruchome (zamykane i otwierane) drzwi i okiennice.  

W ocenie pytającego, przedstawiony na wizualizacji domek dla dzieci nie spełnia norm 

bezpieczeństwa (PN-EN 1176). Według posiadanej przez pytającego wiedzy, przy elementach 



 

 
 

 

ruchomych takich jak np. drzwi czy okna, może dojść do bardzo niebezpiecznych sytuacji 

takich jak: zmiażdżenie paluszka, obcięcia paluszka lub zakleszczenie głowy i nie należy ich 

stosować. 

Czy Zamawiający zgadza się na wykonanie „domku do zabaw dla dzieci +1” bez ruchomych 

drzwi i okiennic? 

 

Do pytania dołączam wizualizację proponowanego domku z zaznaczeniem, że jego wymiary 

zgodne są z wymiarami domku przedstawionego w wizualizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę i montaż domku bez ruchomych drzwi i okiennic oraz 

zaznacza, że  dobór wyposażenia placu zabaw, zwłaszcza urządzeń zabawowych 

przedstawionych na zdjęciach załączonych do postępowania ma charakter poglądowy.  

Pytanie 8. 

Według informacji podanej w  przedmiarze robót, nawierzchni bezpiecznej jest 132,25 m
2
 

Posługując się z załącznikiem numer 4 do SIWZ/rys_2_C1.pdf, można wyliczyć, że ilość 

potrzebnych płytek do zbudowania bezpiecznej nawierzchni równa jest 493 sztuki. 

Przeliczając 493 płytki ma metry kwadratowe (zakładając, że płytka ma wymiar 50 cm x 50 

cm) otrzymujemy powierzchnię bezpieczną równą 123,25 m
2
. 

Różnica pomiędzy specyfikacją zawartą w przedmiarze robót a rysunkiem „rys_2_C12.pdf” z 

załącznika numer 4 wynosi 9 m
2
 

Proszę o doprecyzowanie ilości metrów kwadratowych powierzchni bezpiecznej. 

Odpowiedź: 

Powierzchnia powierzchni bezpiecznej wskazane jest w przedmiarze w poz. 14 

Pytanie 9. 

Według załącznika graficznego do opisu, możemy uzyskać informację dotyczącą kolorystyki 

płytek nawierzchni bezpiecznej. Podane są tam trzy kolory: 

- RAL 6017 (jasny zielony) 

- RAL 1012 (żółty) 

- RAL 2011 (mocny pomarańczowy) 

Zaproponowane kolory nie są kolorami standardowymi. W przyszłości, kiedy zajdzie 

potrzeba wymiany uszkodzonej płytki, może być trudność z uzyskaniem pojedynczych sztuk 

płytek o takim wybarwieniu. 

Czy zamawiający zgadza się na zamianę następujących kolorów: 

- RAL 6017 (jasny zielony) na RAL 6011 (ciemniejszy zielony)? 



 

 
 

 

- RAL 2011 (mocny pomarańczowy) na RAL 3016 (czerwony)? 

Kolor RAL 6011 i RAL 3016 są kolorami standardowymi, stosowanymi na większości 

placów zabaw. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie nawierzchni bezpiecznej w zaproponowanych 

kolorach. 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia termin składania i 

otwarcia ofert  na dzień 31.07.2019r. (godziny pozostają bez zmian) Powyższą zmianę należy 

także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą.   

W przypadku jeżeli oferta została już złożona, a wykonawca jej nie wycofa, wówczas 

zostanie ona otworzona w nowym terminie. 

 

 

 

 

  


