
 

 

 

I.27.ZOZ.1.13        Brody,   16.04.2013r. 

 
  

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „„ZZaaggoossppooddaarroowwaanniiee  

pprrzzeessttrrzzeennii  PPuubblliicczznneejj  pprrzzyy  OOśśrrooddkkuu  ZZddrroowwiiaa  ww  BBrrooddaacchh  zz  ssiieeddzziibbąą  ww  KKrryynnkkaacchh”” 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie złożone przez Wykonawców biorących udział w 

postępowaniu przetargowym. 

  

Treść zapytania: 

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem prosimy o dokładny opis urządzeń placu 

zabaw, słupów oświetleniowych oraz tablic edukacyjnych.  

 

Wyjaśnienie: 

Ławka parkowa - wysokość całkowita(cm): 45; długość całkowita (cm): 200; szerokość całkowita 

(cm): 53; grubość listew(cm): 4; waga około 180 kg 

Części metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane. 

Elementy drewniane mogą być malowane farbami zachowującymi urok drewna. 

Do uzgodnienia sposób przytwierdzenia do podłoża. 

ZESTAW WIEŻOWY  

W skład zestawu wchodzą:  

-wieża z dachem, drewniane schody, domek z dwoma wejściami i oknem, pomost, pochyła 

ścianka skałkowa, zjeżdżalnia. 

Wymiary urządzenia: 

Ogólne min wymiary zestawu 3,50 m x 4,50m 

Wysokość  maks. 3,50 m 

Wysokość upadku maks.  1,30m 

Materiały: 

Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone, deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane 

ciśnieniowo impregnowane dodatkowo impregnowane farbami w kolorze zielonym. 

Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE. 

Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej wodoodpornej. 

Zjeżdżalnia wykonana z blachy nierdzewnej. 

Prefabrykaty betonowe- beton klasy B-15.  

Zabezpieczenia 

Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastikowymi, stal malowana proszkowo lub 

ocynkowana kąpielowo, drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną lakierowane 

dodatkowo dwukrotnie lakierem nawierzchniowym. 
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HUŚTAWKA WAHADŁOWA  

Wymiary urządzenia: 

Ogólne min wymiary zestawu 2 m x 2m 

Wysokość  maks. 3 m 

Wysokość upadku maks.  1,30m 

Materiały: 

Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone, belka pozioma stalowa min. 50x50x4mm, siedzisko 

gumowe  

Prefabrykaty betonowe- beton klasy B-15.  

Zabezpieczenia 

Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastikowymi, stal malowana proszkowo lub 

ocynkowana kąpielowo, drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną  

 

BUJAK NA SPRĘŻYNIE - PIES 

Wymiary urządzenia: 

Wysokość maks 0,9m, Szerokość 0,25m, Długość 0,8 m Wysokość upadku maks 0,9m 

Materiały: 

Płyty  HDPE. Sprężyny stalowe – lakierowane. Prefabrykaty betonowe beton B-15  

Zabezpieczenia 

Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastikowymi, stal malowana proszkowo. 

 

KARUZELA  

Materiał: Rura stalowa min 100mm Profil stalowy 60x60mm, łożyska kulkowe, prefabrykaty 

betonowe: beton klasy B-15, stal lakierowana proszkowo, siedziska gumowe. 

  

Tablica wykonana z aluminiowych profili, wymiary 160x140 głębokość 65mm, lakierowana w 

kolorze czarnym, mocowana na aluminiowych lakierowanych słupkach (3m) ze zdobieniami, 

oszklenie ze szkła akrylowego grubości 4mm, gablota zamykana na zamek, spód z blachy 

powlekanej, uszczelnienie z otworami wentylacyjnymi zapobiegającymi osadzaniu pary wodnej 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i 

terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  

 

 

Wójt Gminy Brody 

 

Andrzej Przygoda 

 

Do wiadomości: 

- wszyscy uczestnicy 

 

 

 


