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Dotyczy: ogłoszonego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Budowa 
nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w 
miejscowości Sulików. 
ETAP I: Budowa Izerskiego Placu Zabaw w Sulikowie 

 
W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi w/w przetargu nieograniczonego 

poniżej przedstawiam pytania wraz z odpowiedziami. 

Pytanie 1 
Czy przedmiotem przetargu jest zamontowanie 12 szt. ławek zgodnie z przedmiarem poz.13 czy 24 
sztuk (12x2=24szt.)zgodnie z projektem rys. nr 3 pn.  Plac zabaw - koncepcja  (ETAP I) załączony do 
SIWZ ? 
Ad.  1 – 12 sztuk ławek  - tak jak w przedmiarze.  
 
Pytanie 2 
Czy przedmiotem przetargu jest zamontowanie 6 szt. koszy na śmieci zgodnie z przedmiarem poz.14 
czy 12 sztuk (po jednym koszu przy dwóch ławkach) zgodnie z projektem rys. nr 3 pn.  Plac zabaw - 
koncepcja (ETAP I) załączony do SIWZ ? 
Ad.  2 – 6 sztuk koszy na śmieci – tak jak w przedmiarze.  
 
Pytanie 3 
Czy przedmiotem przetargu jest nasadzenie drzew i jakich drzew, w ilości 9 sztuk zgodnie z projektem  
rys nr 3 pn.  Plac zabaw - koncepcja (ETAP –I) załączony do SIWZ, w przedmiarze nie ujęto tego 
zakresu ? 
Ad.  3 – zgodnie z przedmiarem  - brak drzew.  
 
Pytanie 4 
Czy przedmiotem przetargu jest ułożenie placów i chodników z kostki betonowej szarej czy 
kolorowej, poz.9 przedmiaru ? 
Ad.  4 – kostka szara.  
 
Pytanie 5 
Czy przedmiotem przetargu jest remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych i w jakiej ilości, w 
przedmiarze nie ujęto zakresu remontu nawierzchni asfaltowych, natomiast wg projektu rys nr 5 - 
przekrój  poprzeczny AA należy wykonać remont nawierzchni asfaltowych ? 
Ad. 5 – zgodnie z przedmiarem – remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej nie występuje.  
 
Pytanie 6 
Czy przedmiotem przetargu jest  zamontowanie ławek  parkowych typ LA1, wg prospektu 
załączonego do SIWZ w pliku PB – opis techniczny, jakie są parametry techniczne ławek, stalowe, 
żeliwne czy betonowe, wymiary ? 
Ad. 6 – plac zabaw – ławki wykonane z profili stalowych ocynkowanych ogniowo z oparciem do 
wkopania, kolor. Deski z drewna klejonego pomalowane dwukrotnie impregnatem do drewna, o 
przybliżonych parametrach: dł./gł. 200/40 cm, wys. 80cm ponad poziom terenu. 
 
Pytanie 7 
Czy przedmiotem przetargu jest  zamontowanie koszy na śmieci typ K1, wg prospektu załączonego do 
SIWZ w pliku PB – opis techniczny, czy inne, jakie są parametry techniczne śmietników ? 



Ad.  7 – plac zabaw – kosz metalowy, ocynkowany ogniowo o pojemności 40L do wkopania, kolor. 
 
Pytanie 8 
Czy załączony do SIWZ projekt tj. rysunek nr 2,  rys nr. 5 i rys nr 6 dotyczą zadania objętego 
przetargiem? 
Ww. rysunków nie można skoordynować z rysunkiem  nr 3  projekt placu zabaw – ETAP I. 
Ad.  8 – NIE – rysunki nr 2;5;6 nie są objęte przedmiotem zamówienia, dotyczą Placu Wolności - 
ETAP II zadania. 
 
Pytanie 9 
Czym obramowane jest boisko do siatki plażowej, obrzeżem betonowym czy krawężnikiem? 
Proszę o udostępnienie projektu na przekroje warstw boiska i obramowanie boiska. W rysunkach 
załączonych do SIWZ nie ma projektu na boisko. 
Ad.  9 – obramowanie obrzeżem 6x25cm na ławie piaskowej po obwodzie boiska do piłki plażowej. 
 
Pytanie 10 
Jaką ilość obrzeży betonowych o wym. 8cmx30cm z wykonaniem ław betonowych jest przedmiotem 
przetargu, czy zgodnie z przedmiarem poz. 4 tj. 281,37mb, czy zgodnie z projektem  425,58mb ? 
Ilość obrzeży wg wyliczenia wg. projektu : 
1) chodniki nawierzchni Hanse Grand wg. poz. 10 przedmiaru wynosi 213,36m2 : 2m szerokości = 
106,68mb razy dwie strony chodnika = 213,36mb obrzeża betonowego. 
2) chodniki z kostki POLBRUK wg poz.6 przedmiaru wynosi 61,29m2 : 2m szerokości  = 30,65mb 
razy dwie strony chodnika = 61,30mb obrzeża betonowego. 
3) nawierzchnia pod stół ping-pong o wym: (4,52+8,94)*2= 26,92mb obrzeża betonowego 
4) boisko do piłki plażowej (12+22,0)*2+8,0*3+16,0*2=124,00mb obrzeża betonowego 
Razem: 213,36+61,30+26,92= 301,58mb, jeżeli dodamy obramowanie  boiska do siatki plażowej ( 
na które nie ma rozwiązania  projektowego) w ilości 124,00mb to razem jest 425,58mb obrzeży a 
nie 281,37 mb jak podano w przedmiarze. 
Ad.  10 – Obrzeże  6x25cm – 68mb; obrzeże 8x30cm – 281,37mb  
 
Pytanie 11 
Co oznacza linia przerywana koloru fioletowego na rys.nr 2 projektu (rys. nr 3 pdf. stanowiący 
załącznik  do SIWZ)l nie została opisana w legendzie na ww. rysunku ? 
Ad.  11 – Linie fioletowe przerywane  to granice działek.  
 
Pytanie 12 
Jaki jest zakres robót ETAPU I objętego przetargiem wg rys. nr 2 projektu linia przerywana  koloru 
zielonożółtego określająca ETAP I  nie została dokończona zatem zakres robót w całości nie jest 
określony  ? 
Ad. 12 – zakres linii obejmuje również chodnik z kostki betonowej brukowej na działce nr 594  
 
Pytanie 13 
Jakie parametry techniczne powinien posiadać piasek do wypełnienia boiska do piłki plażowej ? 
Ad. 13 – mieszanka piasku MSa i FSa (50%/50%) – czyli frakcje w zakresie 0,063÷0,63mm  
 
Pytanie 14 
Czy przedmiotem przetargu jest dostarczenie 2szt piaskownic jak pokazano w projekcie  rys. nr 3, czy 
jak podano w SIWZ pkt III ppkt 1 pn. Opis przedmiotu zamówienia – podano tylko cyt.piaskownica 
drewniana 2,5x2,5m bez podania ilości, można  ten zapis potraktować że dotyczy 1 szt. i w ofercie 
wycenić 1szt ? 
Ad.  14 – jak na rys. – szt. 2  
 
Pytanie 15 
Czy przedmiotem przetargu jest dostarczenie 2szt bujaka na sprężynie jak pokazano w projekcie  rys. 
nr 3, czy jak podano w SIWZ pkt III ppkt 1 pn. Opis przedmiotu zamówienia – podano tylko cyt. 
bujak na sprężynie bez podania ilości, można  ten zapis potraktować że dotyczy 1 szt. i w ofercie 
wycenić 1szt ? 
Ad.  15 – jak na rys. – szt. 2  
 


