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Urząd Gminy Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Pismo: RIiD.271.3.1.2012  Gnojnik dnia: 2012-04-20 

 

        

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-04-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba  

o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony, na: 

Budowa Kącika rekreacyjno –turystycznego  

w Zawadzie Uszewskiej 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

Pytanie 1: Czy Zamawiający wymaga aby urządzenia drewniane były montowane w podłożu  

na metalowych kotwach, betonowanych w ziemi zgodnie z normą PN –EN 1176? Dzięki 

temu urządzenia nie mają kontaktu z gruntem, gwarantując długoletnią stabilność konstrukcji 

–co stanowi podstawę bezpieczeństwa urządzeń na placu zabaw.  

Odpowiedź: Tak, urządzenia mają być montowane na metalowych kotwach. 

 

Pytanie 2: W Opisie Technicznym Zamawiający wymaga wykonania dodatkowej 

nawierzchni syntetycznej amortyzującej upadki, jednak pozycja ta nie została uwzględniona  

w Przedmiarze Robót. Czy w związku z tym wykonanie nawierzchni pozostaje  

w gestii Zamawiającego? Jeśli nie to proszę o wprowadzenie tejże pozycji  

do przedmiaru. 

Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót. 
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Pytanie 3: Według Normy PN –EN: 1176:2009, PN –EN: 1177:2009 zastosowanie 

dodatkowej nawierzchni amortyzującej upadki przy zjeżdżalniach nie jest wymagane. Czy  

w związku z tym Zamawiający odstąpi od wymogu zamontowania nawierzchni elastycznej 

przy zjeżdżalniach? Pozwoli to znacznie obniżyć koszty inwestycji. 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu montowania nawierzchni elastycznej przy 

zjeżdżalni.  

 

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści zamontowanie huśtawki wahadłowej podwójnej 

drewnianej z belką metalową? 

Odpowiedź: Tak, dopuszczalne jest zamontowanie huśtawki wahadłowej z belką metalową. 

 

Pytanie 5: Czy ślizgi w „baszcie” mają być wykonanie ze stali nierdzewnej czy z tworzywa 

sztucznego? 

Odpowiedź: Należy wycenić ślizgi ze stali nierdzewnej. 

 

Pytanie 6: Czy jest możliwość dojazdu ciężkim sprzętem do placu budowy? 

Odpowiedź: Tak  

 

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie urządzeń (ławki, huśtawki wagowe, 

drążek gimnastyczny) równoważnych, wykonanych z materiałów nie gorszych  

od zaproponowanych przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamontowanie urządzeń równoważnych, nie gorszych 

od zaproponowanych.  

 

Należy wycenić piaskownicę z drewna o wymiarach 3m x 3m, wraz z piaskiem. 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 


