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Jabłonna, dn. 27.03.2020 r. 

ZPPG.01.2020 
 

 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - 
dalej „ustawa Pzp”), pn. ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE PRZEDSZKOLA GMINNEGO W JABŁONNIE. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”), w związku z art. 38 ust. 1 udziela następujących wyjaśnień: 

1. Prosimy o poprawienie numeracji zestawów zabawowych na rysunku PB/PZT/01, ponieważ są dwie 
pozycje z nr 3. 
Odpowiedź: Rysunek PB/PZT/01został poprawiony przez firmę wykonującą projekt dla zadania pn. 
ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA DZIAŁKACH EWID. NR. 3/1 ORAZ 3/3, OBRĘB JABŁONNA PAN PRZY 
UL MODLIŃSKIEJ 103B WE WSI JABŁONNA. Na stronie BIP widnieje poprawiony dokument. 

2. Prosimy o wskazanie lokalizacji dla urządzenia A.8 oraz o zamieszczenie opisu technicznego wraz 
z  poglądowym zdjęciem analogicznie jak dla innych zestawów zabawowych. 
Odpowiedź: Urządzenie A.8 zostało błędnie wykazane tylko w dokumencie Przedmiar robót. Urządzenie 
A.8 nie istnieje w projekcie. Przedmiar robót został poprawiony przez firmę wykonującą projekt dla 
zadania pn.: ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA DZIAŁKACH EWID. NR. 3/1 ORAZ 3/3, OBRĘB JABŁONNA 
PAN PRZY UL. MODLIŃSKIEJ 103B WE WSI JABŁONNA. Na stronie BIP widnieje poprawiony dokument. 

3. Z zestawienia poglądowego urządzeń na rysunku PB/PZT/01 wynika, iż należy zamontować 7 szt. , 
natomiast plan uwzględnia montaż 8 szt. Prosimy o podanie prawidłowej ilości zestawów do 
zamontowania. 

Odpowiedź: Na rysunku PB/PZT/01 urządzenie zestaw zabawkowy Fabryka piasku błędnie został 
naniesiony na rzut 2 razy. Rysunek PB/PZT/01 został poprawiony. Ilość zestawów zabawkowych dla 
zadania pn: ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA DZIAŁKACH EWID. NR. 3/1 ORAZ 3/3, OBRĘB JABŁONNA PAN 
PRZY UL. MODLIŃSKIEJ 103B WE WSI JABŁONNA to 7 szt. Na stronie BIP widnieje poprawiony dokument. 

4. Prosimy o potwierdzenie czy nawierzchnia piaskowa jest o pow. 315 m2 zgodnie z pozycją nr 1 
przedmiaru, czy o pow. 300 m2 zgodnie z pozycją nr 4 przedmiaru? 

Odpowiedź: Na stronie BIP Przedszkola Gminnego w Jabłonnie widnieje poprawiony dokument Przedmiar  
robót, który zawiera prawidłowe wartości. 

5. Prosimy o potwierdzenie czy trawnik jest o pow. 185 m2 zgodnie z pozycją nr 1 przedmiaru, czy o pow. 
200 m2 zgodnie z pozycją nr 7 przedmiaru? 

Odpowiedź: Na stronie BIP Przedszkola Gminnego w Jabłonnie widnieje poprawiony dokument Przedmiar   
robót, który zawiera prawidłowe wartości. 

6. Według projektu obrzeże elastyczne jest w ilości ok 80 mb, natomiast przedmiar podaje 77 mb. Prosimy 
o podanie prawidłowej ilości obrzeży. 
Odpowiedź: Na stronie BIP Przedszkola Gminnego w Jabłonnie widnieje poprawiony dokument Przedmiar   
robót, który zawiera prawidłowe wartości. 
 

7. Czy należy wycenić urządzenie podane w przedmiarze pozycja 14 "zestaw urządzenia A.8"? jeśli tak 

proszę o udostępnienie wizualizacji urządzenia 
Odpowiedź: Na rysunku PB/PZT/01 urządzenie zestaw zabawkowy Fabryka piasku błędnie został 
naniesiony na rzut 2 razy. Rysunek PB/PZT/01 został poprawiony. Ilość zestawów zabawkowych dla 
zadania pn: ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA DZIAŁKACH EWID. NR. 3/1 ORAZ 3/3, OBRĘB JABŁONNA PAN 
PRZY UL. MODLIŃSKIEJ 103B WE WSI JABŁONNA to 7 szt. Na stronie BIP widnieje poprawiony dokument. 
 

8. Wizualizacja zestawu do zabawy z piaskiem - Fabryka piasku różni się od przedstawionego w rzucie 

na zagospodarowaniu terenu proszę o doprecyzowanie którą wersję należy wycenić? Jeżeli zgodną z 
rzutem proszę o udostępnienie nowej wizualizacji. 
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Odpowiedź: Na rysunku PB/PZT/01 urządzenie zestaw zabawkowy Fabryka piasku błędnie został 
naniesiony na rzut 2 razy. Rysunek PB/PZT/01 został poprawiony. Ilość zestawów zabawkowych dla 
zadania pn: ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA DZIAŁKACH EWID. NR. 3/1 ORAZ 3/3, OBRĘB JABŁONNA PAN 
PRZY UL. MODLIŃSKIEJ 103B WE WSI JABŁONNA to 7 szt. Na stronie BIP widnieje poprawiony dokument. 

9. Prosimy o potwierdzenie, czy zestaw “Urządzenie linowe – Siatka” należy montować na skarpie górki? 
Odpowiedź: Zgodnie z Projektem zestaw zabawkowy “Urządzenie linowe – Siatka” należy montować na 
skarpie górki. 

10. Prosimy o potwierdzenie, czy istnieją jakieś kolidujące drzewa do wycinki? 
Odpowiedź: Wszystkie drzewa, które kolidowały wykonanie inwestycji rozbudowy placu zabaw zgodnie 
z projektem zostały na mocy odpowiednich pozwoleń usunięte. 

11. Prosimy o wskazanie dojazdu do placu samochodów i innych sprzętów o tonażu powyżej 1,5 t. 
niezbędnych przy realizacji inwestycji. 
Odpowiedź: Dojazd do placu samochodów i innych sprzętów o tonażu powyżej 1,5 t niezbędnych przy 
realizacji inwestycji jest możliwy od ul. Parkowej 21, 05-110 Jabłonna. Jest do drugi możliwy dojazd 
do Przedszkola Gminnego w Jabłonnie znajdujący się przy Ośrodku Zdrowia w Jabłonnie. Wjazd od 
ul. Parkowej 21 jest usytuowany od razu przy terenie placu zabaw. 

12. Czy nawierzchnia chodnika oznaczone na planie “ch.kp.” należy do remontu, czy jest do pozostawienia? 
Odpowiedź: Nawierzchnia chodnika oznaczone na planie “ch.kp nie jest nawierzchnią do remontu. 
Nawierzchnia jest do pozostawienia. 
 

13. Czy do oferty należy załączyć karty techniczne urządzeń oraz certyfikaty? 
 Odpowiedź: Zgodnie z OPZ należy załączyć karty techniczne urządzeń oraz certyfikaty.  
 
14. Czy Zamawiający dopuści urządzenia placu zabaw równoważne, spełniające te same funkcje, o nie 

gorszych parametrach a różniące się wymiarami? Narzucenie tolerancji +/- 10% jest wskazywaniem 
konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności. Każdy producent posiada własne rozwiązania 
konstrukcyjne, stąd bardzo trudne lub niemożliwe jest uzyskanie identycznych wymiarów. 

 Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści takie urządzenia. 
  
15. Czy pod nawierzchnią amortyzującą z piasku należy zastosować geowłókninę zgodnie ze STWIOR? Jeśli 

tak, to prosimy o podanie ilości i uzupełnienie przedmiaru. 
Odpowiedź: Pod nawierzchnią amortyzującą z piasku należy zastosować geowłókninę. Przedmiar robót     
został uzupełniony w pozycji nawierzchni piaskowej. 

 
16. Czy należy wykonać trawnik z siewu zgodne z przedmiarem, czy trawnik gotowy z rolki zgodnie z STWIOR? 

 Odpowiedź: Na stronie BIP Przedszkola Gminnego w Jabłonnie widnieje poprawiony dokument Przedmiar 
robót, który zawiera prawidłowe zapisy. 
 

17. Czy należy zastosować obrzeża elastyczne o wym. 5x25x100 cm zgodnie z rysunkiem nr PB/PZT/03, czy 
o wym. 6x25x100 cm zgodnie z STWIOR, Przedmiarem i Szczegółowym opisem zamówienia? 
Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie obrzeży o szerokości 5 jak i 6 cm. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


