
Pytanie oferenta 1: 

„W związku z otrzymanym zapytaniem prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii: 

1. W projekcie budowlano-wykonawczym opisano ogrodzenie panelowe siatkowe o wysokości 2m 

zaś z przedmiaru wynika, że wysokość paneli ma mieć 1,5m plus prefarbykat betonowy. Proszę o 

doprecyzowanie wymagań co do wysokości oraz specyfikacji materiałowej ogrodzenia. 

2. Po dokonanych oględzinach terenu, gdzie zaprojektowano plac zabaw i siłownię, zlokalizowaliśmy 

kilkadziesiąt pni pozostałych po wycince drzew. Czy Inwestor dokona ich usunięcia we własnym 

zakresie, czy będzie to uwzględnione w robotach dodatkowych? W projekcie nie opisano, że jest to 

teren po wycince około 40-letnich drzew. 

3. Teren przeznaczony pod inwestycję jest wyraźnie zaniżony względem otaczających terenów. Czy w 

związku z tym Inwestor planuje podniesienie terenu, aby uniknąć gromadzenie się wody w czasie 

intensywnych opadów? 

4. W projekcie założono wykonanie stref bezpieczeństwa z piasku ograniczone bezpiecznym 

obrzeżem, dla każdego urządzenia osobno. Miejsca pomiędzy strefami ma porastać trawa. Czy 

zamiast tego można na całym placu zabaw wykonać bezpieczną nawierzchnię z piasku ograniczoną 

dookoła obrzeżem betonowym? Zmiana ta pozwoli na wykluczenie zabiegów pielęgnacyjnych 

trawnika pomiędzy strefami bezpieczeństwa.” 

 

Odpowiedź: 

Ad.1. Proszę uwzględnić ogrodzenie zgodnie z opisem w projekcie budowlano-wykonawczym. 

Ad.2. Złożona przez potencjalnych wykonawców oferta ma odpowiadać za zapytanie Inwestora. 

Wszystkie inne kwestie związane z terenem omawiane będą po zakończeniu procedury wyboru 

wykonawcy, w tym również ewentualne roboty dodatkowe. 

Ad.3. Wszystkie kwestie związane z terenem uzgadniane będą po zakończeniu procedury wyboru 

wykonawcy, w tym również kwestia ewentualnego podniesienia terenu. 

Ad.4. Inwestor dopuszcza tego rodzaju zmianę. 

 

Pytanie oferenta 2: 

„[…] proszę o informację odnośnie Placu Zabaw i Placu Rekreacyjnego w miejscowości Podzamcze, 

mianowicie: 

- ilość projektowej nawierzchni piaskowej wraz z obrzeżami elastycznymi, 

- ilości poszczególnych nasadzeń oraz krótka charakterystyka np. wielkość roślin (w przedmiarze jest 

tylko jedno zdanie na ten temat, natomiast w projekcie nie ma o tym wzmianki), 

- specyfikację ogrodzenia (w projekcie 2,0 m, natomiast w przedmiarze 1,5m), 

- wymiary furtki (w projekcie wys. 2,0, natomiast w przedmiarze 1,8m), ilość furtek (na projekcie 1 

szt) 



- ilość posiania trawy – (3110 m2 w przypadku gdy plac z piaskiem ma wymiar 16x20 tak jak na 

wizualizacji.” 

Odpowiedź: 

- Inwestor dopuszcza wykonanie nawierzchni piaskowej przy elementach placu zabaw; 

- uszczegóławiamy wielkość i ilość roślin do nasadzenia: głóg dwuszyjkowy – 180 cm( 2 sztuki), klon – 

180 cm (2 sztuki), kasztanowiec – 150 cm (2 sztuki), jarząb – 70 cm (4 sztuki), krzewuszka – 50 cm (5 

sztuk), pięciorniki – 10 cm (5 sztuk). Dopuszczalna tolerancja wysokości głogu, klonu, kasztanowca, 

jarzębu do 20%. W przypadku krzewuszki i pięciornika dopuszczalna tolerancja wysokości do 10%, 

- ogrodzenie należy wykonać według projektu budowlano-wykonawczego; 

- furtkę należy wykonać według projektu budowlano-wykonawczego; 

- inwestor dopuszcza wykonanie posiania trawy w miejscu, gdzie będą znajdować się urządzenia 

rekreacyjne dla dorosłych. 

 


