
 
 

IZP.III.271.2.2021              Głogówek, 22.03.2021 r. 

 

 

Dotyczy: ogłoszenia nr 2021/BZP 00018768/01 z dnia 2021-03-17 r. opublikowanego w 

Biuletynie Zamówień Publicznych     

 

Modernizacja placu zabaw przy ulicy Spółdzielczej w 

Głogówku 
 

Zamawiający – Gmina Głogówek, działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) 

informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, na które udziela odpowiedzi: 

 
Pytanie z 19.03.2021 r. 

 

Pytanie nr 1:  Czy nawierzchnia ma być wykończona obrzeżem jeśli tak to jakim (betonowe, 

gumowe)?, czy dopuszcza się nawierzchnię z płyty gumowej  SBR? 

Odpowiedź:   Nawierzchnia ma być wykończona obrzeżem gumowym dla zwiększenia 

bezpieczeństwa i zabezpieczenia podłoża by nie stanowiło zagrożenia w razie 

upadku. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni bezpiecznych z płyty gumowej 

SBR, przy zachowaniu grubości przewidzianych Normą PN-EN 1177:2009 

Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej 

wysokości upadku (lub równoważne). 

 

 

Pytania z 22.03.2021 r. 

 

Pytanie nr 1:  Proszę o informację czy Zamawiający wymaga wytyczenia geodezyjnego oraz 

inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej? 

Odpowiedź:   Wykonanie wytyczenia geodezyjnego ujęto w przedmiarze dla I części zamówienia 

w poz.1 , ewentualna inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza będzie wykonana 

przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 2:  Proszę o informację czy Zamawiający ma na myśli wykonanie nawierzchni 

gumowej wylewnej z granulatu: górna warstwa EPDM (w różnej kolorystyce) 

dolna warstwa SBR? 

Odpowiedź:   Dopuszcza się wykonanie nawierzchni bezpiecznych z płyty gumowej SBR, przy 

zachowaniu grubości przewidzianych Normą PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie 

placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku 

(lub równoważne). 

 

Pytanie nr 3:  Proszę o wskazanie koloru nawierzchni, która ma zostać wykonana pod huśtawką 

podwójną oraz huśtawką bocianie gniazdo?  

Odpowiedź:   Kolor nawierzchni pod huśtawką podwójną oraz huśtawką bocianie gniazdo - 

bordowy 

 

Pytanie nr 4:  Czy wszystkie urządzenia mają zostać wykonane w konstrukcji drewnianej?  

Odpowiedź:   Urządzenia mają zostać wykonane w konstrukcji drewnianej zgodnie z 

wytycznymi ujętymi w projekcie. 



 
 

 

 

Pytanie nr 5:  Jakie obrzeża należy zastosować wokół nawierzchni? Czy gumowe, czy betonowe?  

Odpowiedź:   Nawierzchnię zaleca się wykończyć obrzeżem gumowym dla zwiększenia 

bezpieczeństwa i zabezpieczenia podłoża by nie stanowiło zagrożenia w razie 

upadku. 
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