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Zapytanie do SIWZ
na „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pakosław, Seredzice, Jasieniec Iłżecki
Górny, Błaziny Dolne, Prędocin, Małomierzyce, Starosiedlice, Walentynów”.

Zapytania do Zamawiającego:
1. Z jakiego rodzaju drewna Zamawiający przewiduje wykonanie urządzeń zabawowych ?
Czy ma to być drewno toczone (palisada), czy drewno klejone?
Prosimy o ustosunkowanie się do naszego pytania, ponieważ rodzaj zastosowane drewna
ma duży wpływ na ostateczną cenę urządzeń zabawowych.
2. Na przedstawionych przez Państwa projektach placów zabaw jest wyznaczona strefa
bezpieczeństwa przy ławkach z oparciem oraz przy piaskownicach.
Czy Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni piaszczystej przy wyżej
wymienionych urządzeniach?
3. Proszę o odpowiedź na zapytanie: czy pozycja kosztorysowa nr 10 dotycząca montażu
piaskownicy zawiera również wypełnienie jej piaskiem posiadającym atest PZH ?
4. Z jakiego dokładnie rodzaju drewna konstrukcyjnego mają być wykonane urządzenia
zabawowe. Z drewna rdzeniowego, drewna bezrdzeniowego czy też drewna klejonego
i czy o przekroju okrągłym czy kwadratowym?
5. Z czego mają zostać wykonane daszki i burty zabezpieczające w zestawie zabawowym
wielofunkcyjnym drewnianym, oraz z czego mają zostać wykonane korpusy bujaku, czy
ma to być sklejka wodoodporna czy płyta HDPE?
6. Proszę o określenie typu kosza na śmieci, tablicy informacyjno- regulaminowej i ławki,
czy mają być wykonane z konstrukcji metalowej czy też drewnianej?

Odpowiedź na zapytanie do Zamawiającego:
Ad.1. Zamawiający wymaga, aby drewniane urządzenia placu zabaw były wykonane
z drewna iglastego klejonego warstwowo, zabezpieczonego preparatem do drewna
z lakierem. Zakończenia elementów drewnianych przykryte kapturkami z tworzywa
sztucznego.
Ad.2. Zgodnie z treścią dokumentacji projektowej Zamawiający wymaga, aby nawierzchnia
placu zabaw, a także nawierzchnia stref bezpieczeństwa wokół wszelkich urządzeń
była wykonana jako piaskowa ułożona na geowłókninie.
Odpowiadając na złożone zapytanie informujemy, że w skład tych urządzeń wchodzą
również piaskownice i ławki z oparciem.
Ad.3 W pozycji kosztorysowej nr 10 dotyczącej montażu piaskownicy należy również ująć
wypełnienie piaskownicy piaskiem zgodnie z opisem zawartym w projekcie

technicznym „Specyfika piasku stosowanego do piaskownic”. Piasek do piaskownic to
skała okruchowa o wielkości ziaren 0, - 2,5 mm której głównym składnikiem jest
kwarc. Skała taka musi być myta, przesiewana i sortowana, a piasek z niej uzyskany
musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny PZH i być przeznaczony do
piaskownic.
Ad. 4 Zamawiający wymaga, aby drewniane urządzenia placu zabaw były wykonane
z drewna iglastego klejonego warstwowo, o przekroju kwadratowym,
zabezpieczonego preparatem do drewna z lakierem. Zakończenia elementów
drewnianych przykryte kapturkami z tworzywa sztucznego.
Ad.5. Daszki i osłony (burty zabezpieczające) w zestawie zabawowym wielofunkcyjnym
drewnianym należy wykonać z kolorowego tworzywa HDPE. Korpusy bujaków
powinny być również wykonane z płyty HDPE.
Ad.6. Dodatkowe elementy wyposażenia placów zabaw powinny być wykonane z:
tablica informacyjno-regulaminowa – konstrukcja drewniana;
kosz na śmieci – konstrukcja metalowa lub z prefabrykatów betonowych, elementy
wykończeniowe (obudowa kosza) jako drewniane;
ławki z oparciem – konstrukcja metalowa lub z prefabrykatów betonowych, siedziska
i oparcia jako drewniane;
Urządzenia powinny spełniać wymagania obowiązujących norm.
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