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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.19.P.19 na: 
„Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny,  
woj. świętokrzyskie” – ETAP II 
 
                Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 w dniu 09.04.2019r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

          Działając w trybie art. 38  ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U z 2018r., poz. 1986),  przedstawiam treść pytania oraz wyjaśnienie Zamawiającego: 
 
Pytanie nr 1. 

Proszę o odpowiedź czy guma siatki która ma być obsiana trawą i jest przeznaczona na nawierzchnię bezpieczną 
są to maty przerostowe jeżeli tak to czy mogą być w kolorze czarnym? Jeżeli nie są maty przerostowe to proszę  
o przestawienie szczegółowych parametrów siatki gumowej oraz jej koloru. 

Odpowiedź nr 1. 

W strefie urządzeń o nawierzchni trawiastej należy ułożyć maty przerostowe spełniające wymagania normy PN-
EN 1177:2018-04. Zamawiający dopuszcza zastosowanie koloru zielonego oraz czarnego. Należy dobrać 
odpowiednią grubość maty do wysokości HIC zamontowanych urządzeń. 

Pytanie nr 2. 

Czy nawierzchnia bezpieczna piaskowa oraz trawiasta ma być ograniczona takim samym obrzeżem elastycznym 
PVC. 

Odpowiedź nr 2. 

Wokół nawierzchni piaskowej należy zamontować bezpieczne obrzeża elastyczne PVC, natomiast w strefie 
urządzeń o nawierzchni trawiastej należy ułożyć maty przerostowe. 
 
Pytanie nr 3. 
 

Czy przy wycenie Wykonawca ma się kierować wyłącznie zakresem przedstawionym w SIWZ ponieważ 
przedmiary oraz projekty przedstawiają szerszy opis przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź nr 3. 

Zakres przedmiotu zamówienia określa SIWZ. Natomiast zakres ilościowy i jakościowy robót należy uściślić na 
podstawie dokumentacji projektowej - załącznika nr 8 do SIWZ, która obejmuje w swoim zakresie przebudowę 
całego placu zabaw. 
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