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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 nr 1:  Dotyczy cz. 3 - Czy Zamawiający dopuści drewno bezrdzeniowe o średnicy fi 100 

mm? 

Odpowiedź:   Dopuszcza się drewno bezrdzeniowe lite frezowane wzdłużnie w celu eliminacji 

naturalnych pęknięć o przekroju 100x100 mm impregnowane oraz malowane 

drewnochronem typu bursztynowo-złoty.  

 

Pytanie nr 2:  Dotyczy cz. 3 - Ze wzglądu na wysokość swobodnego upadku powyżej 100 cm  

w zestawie zabawowym nr 1 czy Zamawiający wymaga wykonania pod zestawem 

nawierzchni bezpiecznej czy tylko pod huśtawką z bocianim gniazdem i huśtawką 

podwójną? 

Odpowiedź:   Wykonanie nawierzchni bezpiecznej zgodnie z projektem tzn. pod huśtawką 

podwójną oraz huśtawką bocianie gniazdo. Proponowany zestaw zabawowy nr 1 

ma zabezpieczenia w formie poręczy, dlatego też nie jest wymagana nawierzchnia 

bezpieczna. W przypadku, gdy oferowany zestaw zabawowy nie posiada poręczy 

lub zabezpieczeń przed upadkiem, należy wycenić w swojej ofercie wykonanie 

nawierzchni bezpiecznej, w taki sposób, aby spełniać certyfikat bezpieczeństwa 

PN-EN 1176 (lub równoważne). 

 

Pytanie nr 3:  Dotyczy cz. 3 - Czy Zamawiający dopuści elementy metalowe w huśtawce 

bocianie gniazdo i huśtawce podwójnej malowane podkładem cynkowym oraz 

farbą proszkową? 

Odpowiedź:   Dopuszcza się elementy metalowe w huśtawce bocianie gniazdo i huśtawce 

podwójnej  o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo. Słupy 

pionowe należy zabezpieczyć kapturkami z tworzywa sztucznego lub stalowymi w 

kolorze elementu.  

 

Pytanie nr 4:  Dotyczy cz. 3 - Czy Zamawiający dopuści w huśtawce równoważni zastosowanie 

kantówki klejonej o wymiarach 100x100 mm? 

Odpowiedź:   Dopuszcza się wykonanie belki poprzecznej z kantówki klejonej o przekroju 

100x100mm, impregnowanej oraz malowanej drewnochronem typu bursztynowo-

złoty.  

 

Ponadto zamawiający wyjaśnia, że z powodów technologicznych, ułożenie nawierzchni trawiastej (w 

ramach 1 części zamówienia) winno nastąpić po zakończeniu wszelkich robót budowlanych i montażu 

urządzeń zabawowych. Wykonanie w/w nawierzchni przed montażem skutkować mogłoby jej 

zniszczeniem. Powyższe nie będzie miało wpływu na nieterminowe wykonanie zadania w części 1. 
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