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O DPOWI E DŹ
na pytania

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące Zapytania ofertowego
na budowę żłobka „Maluszkowo” w Nienadówce. Treść ich jest następująca:
1. Plac zabaw – brak rysunku placu zabaw, brak dokładnego opisu wyposażenia placu.
ODPOWIEDŹ
Lokalizacja placu zabaw została pokazana na rysunku Z.1 oraz zgodnie z opisem elementów
placu zabaw zgodnie z pkt. 4.4.5 opisu technicznego do projektu budowlanego:
Elementy placu zabaw
Proponowana lokalizacja placu zabaw w południowo – zachodniej części działki.
Nawierzchnia placu zabaw projektowana jako bezpieczna wykonana z warstwy podkładowej z
granulatu SBR gr. 3,0 cm z warstwą wierzchnią z kolorowego granulatu EPDM gr. 1,0 cm
spojonych ze sobą klejem poliuretanowym. Wykonane na równym i stabilnym podłożu np. z
tłucznia i klińca. Nawierzchnia spełniająca wymagania normy EN/PN1177 i posiadająca
certyfikat upadkowy HIC do 300 cm.
Elementy placu zabaw:
POJAZD STACJONARNY - AUTOBUS
Wymiary urządzenia 1,10m x 3,50 m
Na tarasie, który również stanowił będzie strefę zabaw zlokalizowane zostaną następujące
urządzenia:
DOMEK DREWNIANY
Wymiary urządzenia: 120 x 2,40 m, wysokość całkowita: 2,46 m.
Wykonany z drewna sosnowego i jodłowego wysuszonego w suszarni,
zaimpregnowanego.
Słupy nośne: 9x9 cm
Elementy zestawu:wieża z daszkiem czterospadowym oraz wieża (podest) bez daszku

PIASKOWNICA
Piaskownica kwadratowa o wymiarach 2,0 x 2,0 m.
Zgodnie z przedmiarem i zestawieniem materiałów – nawierzchnia bezpieczna
z granulatu SBR i EPDM
Nawierzchnię placu zabaw stanowi wylewana nawierzchnia bezpiecznawykonana z warstwy
podkładowej z granulatu SBR gr. 3,0 cm i warstwą wierzchnią z kolorowego granulatu EPDM
gr. 1,0 cm spojonych ze sobą klejem poliuretanowym. Wykonanena równym i stabilnym podłożu
np. z tłucznia i klińca. Nawierzchniaspełniająca wymagania normy EN/PN1177 i posiadająca
certyfikat upadkowy HIC do 300 cm.
Obrzeże betonowe 6x20 cm szare na podsypce cementowo-piaskowej z nakładkami ochronnymi.
2. Elementy zacieniające (poz. 211 koszorysu) - brak rysunku, opisu tego elementu.
ODPOWIEDŹ
Opis elementów zacieniających zgodnie z pkt. 4.4.4 opisu technicznego do projektu
budowlanego:
W południowej części działki projektuje się elementy zacieniające w formie żagli
przeciwsłonecznych pozwalających stworzyć przyjemne, zacienione miejsce.
Żagle przeciwsłoneczne (trójkąt o wymiarach 4,0x4,0x5,7m – kolor antracyt i trójkąt o
wymiarach 4,0x4,0x5,7m - kolor limonka) wykonane z bardzo mocno tkanego materiał HDPE o
gramaturze 285g/m2, zapewniające do 95% ochrony przed szkodliwym promieniowaniem UV,
łatwe w czyszczeniu i odporne na pleśń. Mocowane pomiędzy masztami z elastycznym okiem
wykonanymi z wysokiej jakości stali, malowanymi proszkowo w kolorze antracytowym. Maszty
osadzone w ziemi przy pomocy kotwy mocującej do podłoża. Wszystkie materiały montażowe z
wysokiej jakości stali nierdzewnej.
3. Brak koloru stolarki okiennej i drzwiowej.
ODPOWIEDŹ
Kolor okien:
kolor zewnętrzny – RAL 7011
kolor wewnętrzny – RAL 9003
Nawiewniki: higrosterowane z możliwością zmiany na cisnieniowe
4. Ogrodzenie – brak wysokości segmentów, rodzaj lub brak przetłoczenia
ODPOWIEDŹ
Ogrodzenie segmentowe składające się z systemowych segmentów o wymiarach 2,50m x1,25m,
słupki o wymiarach 0,1m x 0,1m i wysokości 1,40 m. Wypełnienie wykonane z kształtowników
zamkniętych.

5. Urządzenia kuchenne:
5.1 Lodówka – 1 szt. Lodówka do zabudowy, klasa co najmniej A+, minimalne wym. 177 x 54 x
55 cm
5.2 Zmywarka – 1 szt. Zmywarka z usługą temperatury wyparzania. Zamawiający dopuszcza
przerobienie zmywarki polegającej na podniesieniu temperatury do 95 stopni w autoryzowanym
serwisie wraz z dostarczeniem certyfikatu wymaganego przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Rzeszowie.
5.3 Kuchenka – płyta grzewcza 1 szt. Czarna, indukcyjna, blokada dziecięca.
5.4 Piekarnik do zabudowy 1 szt. elektryczny, minimalne wym. 59,5X59,5X57 cm
5.5 Okap 1 szt., min. szerokość 60cm, stalowy, poziom hałasu mak. 47dB.
Zamawiający

