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    Wyjaśnienia treści SIWZ: 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Wykonanie 4 szkolnych 

placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy: 1. PSP w Chotowie, 2. ZSiP 

w Krzyworzece, 3 ZSiP w Komornikach, 4 ZSiP w Ożarowie” 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w odpowiedzi na zapytania Zamawiający 

wyjaśnia, co następuje: 

 

Dotyczy pisma L.dz. 3916/11 z dnia 29.08.2011r. 

 

1. W związku z rozbieżnościami, proszę o odpowiedź, który zapis, dotyczący budowy placu 

zabaw w Chotowie jest wiążący – należy zastosować krawężnik 16x30 czy 20x6? 

 

ODP. Obramowania nawierzchni bezpiecznych należy wykonać z krawężników 6x20cm, 

zgodnie z opisem technicznym i rys. A-1, A-2 i A-3. Uwaga dotyczy wszystkich placów. 

 

2. W dokumentacji dot. ZSiP w Krzyworzece pojawił się zapis o tym, iż urządzenia powinny 

być zamontowane na trawie. Zezwalają na to przepisy, pod warunkiem, że trawa amortyzuje 

upadek, nie mniej jednak nie jest to zgodne z założeniami programu „Radosna Szkoła”, który 

zakłada montaż urządzeń wyłącznie na nawierzchni pomarańczowej. W związku z tym, czy 

Zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualną niezgodność wybudowanego 

placu zabaw z programem „Radosna Szkoła” 

 

ODP. Zgodnie z opisem technicznym programu "Radosna Szkoła", urządzenia placu zabaw 

należy montować na nawierzchniach bezpiecznych. Zgodnie z normami EN-1176 i EN-1177, 

nawierzchnia trawiasta jest nawierzchnią bezpieczną dla urządzeń o maksymalnej wysokości 

upadku do 1m. Do wykonawcy należy zatem zapewnienie odpowiedniej nawierzchni 

trawiastej pod urządzeniami montowanymi na trawie (patrz pkt. 3) 

 

3. Proszę o odpowiedź wykonania jakiego rodzaju nawierzchni trawiastej wymaga zamawiający 

– trawnika sianego, czy z rolki. Proszę także o informacje dotyczące wielkości powierzchni 

terenów zielonych. 

 

ODP. Nawierzchnie trawiaste w miejscach projektowanych placów zabaw są w dobrym 

stanie technicznym. Jej rekonstrukcji wymaga się w miejscach zniszczonych podczas budowy 

i w miejscach wymagających plantowania. Zamawiający zaleca stosowanie trawy z rolki w 

strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych stojących na trawie, tak by podczas odbiorów 

placów zabaw spełniała kryteria bezpiecznych nawierzchni wg. norm EN-1176 i EN-1177. 

 

 

Dotyczy pisma L.dz. 3933/11 z dnia 30.08.2011r. 

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kantówki 10x10cm z drewna klejonego 

warstwowo, szlifowanej ze sfazowanymi krawędziami impregnowanej powierzchniowo 

poprzez zanurzenie lub malowanie? 

 

ODP. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przedmiotowego materiału. 

 

         Wójt Gminy Mokrsko 

                            (-) Tomasz Kącki 


