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                              Mińsk Mazowiecki dnia 10.09.2021 r. 
 

 
Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia 

 
 

PISMO NR 1 
 
Dotyczy: Przetargu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego jest w trybie 
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j.) p.n.: 

BUDOWA SIŁOWNI 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
warunków zamówienia, zwanej dalej w skrócie SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela 
następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję na wymiary urządzeń +/- 30%? Każdy producent ma swoje 
wymiary, które różnią się nieznacznie w zależności od użytej technologii, mechanizmu działania 
urządzeń. Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu,  
dlatego nie powinny być z góry narzucone. Dopuszczenie jedynie +/- 5% tolerancji wyklucza z 
postępowania większość producentów urządzeń, takie odchylenie definiuje się jako błąd produkcyjny, 
gdyż jest prawie niedostrzegalny przez oko ludzkie. Narzucenie konkretnych wymiarów jest 
wskazaniem konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności. Urządzenia równoważne to 
takie, które spełniają te same funkcje o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami, dlatego 
prosimy o dopuszczenie wnioskowanej tolerancji.  
Według planu zagospodarowania każde urządzenie ma swoją strefę bezpieczeństwa, a zgodnie z 
normą te strefy mogą na siebie nachodzić, dzięki czemu dopuszczenie większej tolerancji nie wpłynie 
na obszar zaplanowany pod siłownie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza tolerancję na wymiary urządzeń +/- 30% zamontowanych urządzeń. 

Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuszcza stopnice i siedziska wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej 
ogniowo malowanej podwójnie proszkowo? Proponowane rozwiązanie jest również odporne na 
warunki atmosferyczne, wandaloodporne oraz wykonane z wysokiej jakości materiałów, a przy tym 
zdecydowanie tańsze. Zmiana ta nie wpływa na funkcjonalność urządzenia, a przy tym urządzenia 
zachowują spójny, estetyczny wygląd.  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmian w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuszcza stół do tenisa z termoutwardzalnego tworzywa SMC, który jest wykonany 
z nowocześniejszych materiałów niż stół betonowy. Stoły są produkowane w oparciu o nowoczesne 
wzornictwo dopasowane do urządzeń montowanych przez nasza firmę. Są one wandaloodporne i mają 
wysokie walory estetyczne. Zmiana ta nie wpłynie w żaden sposób na funkcjonalność, czy 
przeznaczenie urządzeń.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość montażu stołu do tenisa z termoutwardzalnego tworzywa SMC. 

Pytanie 4: 
W specyfikacji napisane jest, że urządzenia mają być zgodne z normą 1176:2009, jednak norma ta 
dotyczy tylko urządzeń zabawowych czyli na place zabaw. Urządzenia siłowni zewnętrznej podlegają 
normie PN-EN16630:2015-06, która dotyczy wyposażenia siłowni plenerowych zainstalowanych na 
stałe. W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące 
produkcji, instalacji, kontroli i konserwacji zainstalowanego na stałe, ogólnodostępnego wyposażenia 
siłowni plenerowych. Wnosimy zatem o przyjęcie i dopuszczenie w postępowaniu certyfikatów 
zgodnych z normą PN-EN16630:2015-06. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmian w zapisach SWZ w pkt. 4.3. w ppkt. 2) w sposób następujący: 

Zapis przed zmianą SWZ w pkt. 4.3. w ppkt. 2): 

2) Urządzenia katalogowane powinny posiadać aktualne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa wydane 
przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzające zgodność z integrowanymi polskimi i 
europejskimi aktualnymi wersjami norm PN-EN 1176-1 do 7 i PN-EN 1177. 

Zapis po zmianie SWZ w pkt. 4.3. w ppkt. 2): 

2) Urządzenia katalogowane powinny posiadać aktualne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa wydane 
przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzające zgodność z integrowanymi polskimi i 
europejskimi aktualnymi wersjami normy PN-EN16630:2015-06. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż uzupełnia brakujący na stronie prowadzonego postepowania, 
załącznik Nr 2 do SWZ tj. o Wzór oświadczenia Wyk. dot. spełniania warunków udziału w post. i 
braku podst. wykluczenia.  

Powyższe odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także uzupełnienie treści SWZ stają się jej integralną 
częścią i są wiążące przy składaniu ofert.  

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego                                       
w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00174775/01 z dnia 2021-09-08. W związku                             
z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, a dokonaną zmianę udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 
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