
 

Wg rozdzielnika 

IR.7011.14/2016  

Tarnów, 2016-05-06 
 

 

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na Budowę placu zabaw dla dzieci na działce nr 487    

              przy Szkole Podstawowej w Koszycach Małych, Gmina Tarnów ogłoszonego na   

               dzień  19.05.2016 r .    

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 

2013 poz. 907 tekst jednolity z  p. zm. / przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia  11-05-2016 r :  

 

Pytanie nr 1 

Zamawiający w dokumentacji przetargowej nie określa żadnych  dokumentów jakie należy dołączyć 

do oferty. Jak w związku z tym Zamawiający ma zamiar sprawdzić czy oferenci są wiarygodni oraz 

czy proponują urządzenia zgodne z tymi których żąda Zamawiający. Prosimy o wymóg dołączenia 

kart technicznych do oferty przetargowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy takich  urządzeń jakie podano w 

dokumentacji i przedmiarze robót  wraz  z kartami technicznymi. Karty techniczne urządzeń są 

załącznikiem do dokumentacji. 

 

Pytanie Nr 2 

W projekcie zagospodarowania Zamawiający opisuje dwa kolory nawierzchni: niebieską i 

pomarańczową, natomiast w przedmiarze jest wyszczególniona tylko nawierzchnia pomarańczowa 

jako nawierzchnia komunikacji. Proszę o określenie jakiego koloru nawierzchni wymaga 

zamawiający. 

Odpowiedź: 

Należy wycenić dwa kolory nawierzchni w ilościach: pomarańczowy – 96,1 m2, oraz niebieski – 18,9 

m2. 

 

Pytanie Nr 3 

Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej, zagospodarowania terenu w kolorze lub określenie 

pod którymi urządzeniami ma się znajdować nawierzchnia elastyczna. 

Odpowiedź: 

Sprężynowiec i huśtawka wagowa – strefa bezpieczeństwa w kolorze niebieskim, cały pozostały plac 

w kolorze pomarańczowym. 

 

Pytanie Nr 4 

Zamawiający w dokumentacji przetargowej wymaga nawierzchni bezpiecznej z HIC=1,9 m jako 

nawierzchni komunikacyjnej. Zgodnie z Normą PN-EN 1177 na ciąg komunikacyjny nie jest 

wymagana nawierzchnia z tak dużą amortyzacją. Jeśli ta nawierzchnia miałaby być zamontowana pod 

urządzeniami zabawowymi które wyszczególnił Zamawiający, to również zgodnie z Normą PN-EN 

1177 pod  tymi urządzeniami jest wymagana nawierzchni z HIC równym minimum: 1,60m, 0,50 m, 

0,60 m, 1,0 m. Wykonanie pod tymi wszystkimi urządzeniami oraz w strefie komunikacji nawierzchni 

z tak dużą amortyzacją (1,90m) wiąże się z dużo większymi kosztami. Czy w związku z tym 

zamawiający  dopuszcza wykonanie nawierzchni z amortyzacją niższą niż 1,9 m, ale w sposób zgodny 

z normą PN-EN 1177. 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć współczynnik amortyzacji HIC zgodnie z kartami technicznymi dla poszczególnych 

urządzeń zabawkowych.  

 

 


