
 

Gmina Praszka Praszka, dnia 11.03.2022 

Plac Grunwaldzki 13 

46-320 Praszka 

GPRR.V.042.2.2022 

Odpowiedzi na pytania wraz z zawiadomieniem o zmianie treści SWZ 

dotyczy postępowania Budowa parku edukacyjno-sportowego przy ul. Kolorowej w Praszce 

 

Informuję, że w prowadzonym postepowaniu zamawiający otrzymał pytania dotyczące treści Specyfikacji 

warunków zamówienia (SWZ) o treści: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenia fitness którego konstrukcja wykonana jest ze stali 

zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie oraz dwukrotnie malowanej proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi? 

Odpowiedź zamawiającego: 

Nie, należy zamontować urządzenia zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na inną kolorystykę urządzeń fitness? 

Odpowiedź zamawiającego: 

Nie, należy zamontować urządzenia zgodnie z kolorystką na zdjęciach dokumentacji projektowej. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenia strefy fitness, których elementy konstrukcyjne będą 

wykonane z rur o następujących wymiarach: 

- główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. 

- pozostałe rury o średnicy 90 mm, 76 mm, 60,3 mm, 48,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm, 25 mm? 

Odpowiedź zamawiającego: 

Nie, należy zamontować urządzenia zgodnie z opisem wskazanym w dokumentacji projektowej. 

4. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie w urządzeniach fitness z łożysk kulkowych typu zamkniętego? 

Odpowiedź zamawiającego: 

Nie, należy montować urządzenia zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej - łożyska nie 

wymagające konserwacji. 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie fitness „rower” bez pylonu? 

Odpowiedź zamawiającego: 

Nie, rower zgodnie z dokumentacją projektową na pylonie. 

6. W projekcie zawarto urządzenia fitness konkretnego producenta, co ogranicza Wykonawcy możliwość 

zaoferowania urządzeń innych konkurencyjnych firm. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenia fitness 

innego producenta zachowujące funkcjonalność urządzenia oraz o wymiarach nie wymagających 

powiększenia strefy siłowni zewnętrznej? 

Odpowiedź zamawiającego: 

W dokumentacji nie sprecyzowano konkretnego producenta a jedynie opis techniczny urządzeń, co jest 

jednoznaczne z tym, iż wykonawca ma możliwość montażu urządzeń dowolnej firmy, jednak zgodnie 

z opisem i rysunkami zawartymi w dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza tolerancję 

wymiarów +/- 10%. 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenia fitness, których konstrukcja będzie zabezpieczona przed 

korozją za pomocą podkładu cynkowego i pomalowane proszkowo? 

Odpowiedź zamawiającego: 

Tak, dopuszcza się urządzenia fitness, których konstrukcja będzie ocynkowana i malowana proszkowo. 



 
 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw street-workout, którego słupy wykonane są z profilu o wymiarze 

80x80 mm i grubości ścianki 4mm ze stali galwanizowanej i malowanej proszkowo? 

Odpowiedź zamawiającego: 

Nie, profile stalowe zestawu zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej. 

9. Na rysunku PZ.16 dla zestawu street-workout zawarto następujące uwagi: 

„3. Zaprojektowano przeszkody w formie elementów żelbetowych: 

- bowl z obniżeniem - 60 cm poniżej poziomu terenu 

oraz + 60 cm powyżej poziomu terenu 

- rampa wysokości 130 cm z balustradą ze stali ocynkowanej” 

Prosimy o potwierdzenie, że uwaga ta nie dotyczy zestawu street-workout zawartego na rysunku PZ.16. 

Odpowiedź zamawiającego: 

Tak, uwagi te nie dotyczą zestawu. 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie fitness „rowerek” bez możliwości ustawienia siły oporu 

elementu obrotowego? Jest to rozwiązanie dostępne w urządzeniu konkretnego producenta 

i uniemożliwia Wykonawcy zaoferowanie urządzenia innej konkurencyjnej firmy. 

Odpowiedź zamawiającego: 

Nie, w związku z tym iż z urządzenia będą korzystały osoby zróżnicowane wiekowo oraz wzrostowo, to 

zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone w urządzenie umożliwiające ustawienie siły oporu 

obrotowego. 

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie fitness ”Twister”, które nie jest wyposażone w sprężynę 

powrotną powodującą narastający opór? Jest to rozwiązanie dostępne w urządzeniu konkretnego 

producenta i uniemożliwia Wykonawcy zaoferowanie urządzenia innej konkurencyjnej firmy. 

Odpowiedź zamawiającego: 

Nie, należy zamontować urządzenie zgodnie z opisem, posiadającym płynny opór zapewniony przez 

sprężynę powrotną - jak w dokumentacji projektowej. 

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby stopnice w urządzeniach fitness były wykonane z blachy aluminiowej 

ryflowanej o gr. 3mm? 

Odpowiedź zamawiającego: 

Nie, zamawiający wymaga aby stopnice były wykonane zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej. 

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ogrodzenie panelowe o wysokości paneli 1,03 m o rozstawie 2,5 m ze 

słupkami o wymiarze 60x40mm, średnicy drutów poziomych 2 x 8 mm, średnicy drutów pionowych 6 mm 

oraz wymiarze oczka 5 x 20 cm? 

Odpowiedź zamawiającego: 

Nie, w związku z bezpieczeństwem dla użytkowników placu zabaw, ogrodzenie należy wykonać zgodnie 

z opisem i rysunkami zawartymi w dokumentacji projektowej. 

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na furtkę w ogrodzeniu ze słupkami wykonanymi z profilu stalowego 8x8 

cm oraz ramie z kształtownika stalowego 4x4 cm z wypełnieniem z drutu oraz wymiarze oczka 5x20 cm? 

Odpowiedź zamawiającego: 

Nie, w związku z bezpieczeństwem użytkowników placu zabaw, furtkę w ogrodzeniu należy wykonać 

zgodnie z opisem i rysunkami zawartymi w dokumentacji projektowej. 

15. Zamawiający w Projekcie wskazuje konkretne wymiary i materiały urządzeń zabawowych konkretnych 

producentów, a taka kombinacja sprawia, iż trudne jest zaoferowanie urządzeń innych, konkurencyjnych 

producentów. W związku z czym prosimy o dopuszczenie urządzeń równoważnych poprzez dopuszczenie 

tolerancji wymiarów +/- 20% od podanych w opisie technicznym. Wymiary w żaden sposób nie wpływają 

na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu, dlatego nie powinny być z góry narzucone. Ich narzucenie 

wymaga zaoferowania wprost wskazanych w dokumentacji technicznej. 

  



 
 

Odpowiedź zamawiającego: 

Zamawiający nie wskazuje na producenta. Ze względu jednak na to, iż wszystkie urządzenia 

zaprojektowane w dokumentacji projektowej wymagają odpowiednich stref bezpieczeństwa, które 

również określa dokumentacja projektowa - to należy montować urządzenia zgodnie z opisem oraz 

wskazanymi wymiarami i strefami bezpieczeństwa. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 10% 

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw zabawowy, którego konstrukcja będzie wykonana 

z kształtownika stalowego o wymiarze 80x80 mm zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana 

proszkowo? 

Odpowiedź zamawiającego: 

Nie, kształtowniki zgodnie z dokumentacją projektową z profili rurowych a nie kwadratowych. Dopuszcza 

się konstrukcję zabezpieczoną antykorozyjnie oraz malowaną proszkowo. 

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw zabawowy wykonany z drewna konstrukcyjnego klejonego 

sosnowego o przekroju 90x90 z zaoblonymi krawędziami? 

Odpowiedź zamawiającego: 

Tak, zamawiający wyraża zgodę. 

18. Proszę o podanie koloru nawierzchni EPDM. 

Odpowiedź zamawiającego: 

Kolor zielony 

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na huśtawkę wagową na sprężynach z wykończeniem z płyt HDPE? 

Odpowiedź zamawiającego: 

Tak, zamawiający wyraża zgodę. 

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na tablicę z grą planszową o wymiarze 735x735 mm? 

Odpowiedź zamawiającego: 

Tak, zamawiający wyraża zgodę. 

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karuzelę słupową przeznaczoną dla 3 osób? 

Odpowiedź zamawiającego: 

Nie, zgodnie z dokumentacja projektową dla 4 osób. 

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karuzelę tarczową z siedziskami o średnicy 1,50 m? 

Odpowiedź zamawiającego: 

Nie, urządzenie wykonać należy zgodnie z rysunkami i opisem zawartym w dokumentacji projektowej. 

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karuzelę tarczową z siedziskami i kierownicą o średnicy 1,50 m 

przedstawioną na poniższej fotografii poglądowej? 

 
Odpowiedź zamawiającego: 

Nie, urządzenie wykonać należy zgodnie z rysunkami i opisem zawartym w dokumentacji projektowej. 

24. Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia? 

Czy Wykonawca będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające utylizację ziemi? 

  



 
 

Odpowiedź zamawiającego: 

Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia. 

Wykonawca nie będzie musiał przedstawić dokumentu potwierdzającego utylizację ziemi.    

25. W projekcie w strefie placu zabaw otwartego przewidziano dwa rodzaje nawierzchni – piaskową oraz ze 

zrębków drewna. Czy między nawierzchniami przewidziano wykonanie obrzeża? Jeśli tak proszę 

o podanie rodzaju i wymiaru. 

Odpowiedź zamawiającego: 

Obrzeża w tej części nie będzie montowane ze względu na to iż mogłoby spowodować urazy dla 

użytkowników. Pod wszystkimi nawierzchniami zaprojektowana geowłókninę, którą należy wywinąć po 

obrzeżach stref do grubości warstw nawierzchni. 

26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie całej nawierzchni bezpiecznej placu otwartego z piasku 

płukanego frakcji 0/2 mm bez frakcji pylastej? 

Odpowiedź zamawiającego: 

Nie, należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

27. W nawiązaniu do wskazanych przez Zamawiającego, we wzorze umowy, możliwości zmian umowy, mając 

na uwadze obecną sytuację polityczną oraz gospodarczą zarówno na terenie Polski jak i jej sąsiadów 

prosimy o rozważnie możliwości dopuszczenia ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na 

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w odniesieniu do nadzwyczajnego wzrostu cen materiałów 

i kosztów pracy, a więc okoliczności, których w rzeczywistości aktualnie nie można przewidzieć mimo 

odpowiednio starannego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia przez Zamawiającego, 

oraz starannego przygotowania oferty przez Wykonawcę z uwzględnieniem dostępnej wiedzy 

o możliwości wzrostu takich cen (gwałtowna dekoniunktura, ograniczenie dostępności surowców, istotny 

wzrost cen materiałów). 

Przepis art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp podobnie jak przepisy art. 357[1] K.c oraz art. 358[1] § 3 k.c. 

stanowią mechanizmy o wyjątkowym charakterze, które mogą mieć zastosowanie wyłącznie w razie 

wystąpienia wskazanych w tych przepisach przesłanek. Znajdą one zastosowanie wyłącznie w przypadku 

zaistnienia zdarzeń (okoliczności), które na etapie prowadzonego postępowania lub w chwili zwarcia 

umowy nie mogły być uwzględnione, jeżeli Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł ich 

przewidzieć. Zwracamy uwagę, iż wprowadzenie tego rodzaju przesłanek do aneksowania umowy nie 

stanowi obowiązku Zamawiającego ich stosowania ale otwiera taką możliwość w uzasadnionych 

przypadkach. Bez wprowadzenia zapisów dotyczących dopuszczalności zmian wynagrodzenia 

Wykonawcy na obecnym etapie skorzystanie z tej możliwości w przyszłości zostanie całkowicie 

wykluczone nawet jeżeli Strony umowy będą w pełni zgodne co do zaistnienia przesłanek uzasadniających 

konieczność zmiany wynagrodzenia. 

Proponujemy dodanie zapisu w następującym kształcie: 

Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 

okolicznościach: 

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji nadzwyczajnego wzrostu cen materiałów i kosztów pracy, 

wynikających z sytuacji gospodarczej i politycznej kraju Wykonawcy lub kraju jego dostawców, co 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania za pomocą rzetelnych środków dowodowych. W takim 

przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione proporcjonalnie do wykazanego wzrostu cen 

na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji 

kosztów. 

Odpowiedź zamawiającego: 

W załączniku nr 2 do SWZ – projekt umowy w § 11 ust. 2 lit. d dodaje się podpunkt o treści: 

- nadzwyczajnego wzrostu cen materiałów i kosztów pracy, wynikających z sytuacji gospodarczej 

lub politycznej kraju Wykonawcy lub kraju jego dostawców, co Wykonawca zobowiązany będzie do 



 
 

wykazania za pomocą rzetelnych środków dowodowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie zmienione odpowiednio do wykazanego wzrostu cen na podstawie przygotowanej przez 

Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji kosztów. 

Nowy projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

28. Proszę o podanie koloru nawierzchni bezpiecznej ze zrębków drewna. 

Odpowiedź zamawiającego: 

Kolor zielony 

29. Proszę o podanie koloru nawierzchni bezpiecznej typu SAMBA. 

Odpowiedź zamawiającego: 

Kolor zielony 

30. Na planie zagospodarowania terenu grubość nawierzchni ze zrębków drewna wynoszą odpowiednio: 

- PLAC ZABAW OTWARTY - gr. 20 cm 

- ZESTAW STREET WORKOUT - gr. 30 cm 

- URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ - gr. 20 cm 

- STOŁY REKREACYJNE - gr. 20 cm 

Natomiast na kolejnych rysunkach, tj. PZ.17, PZ.36, PZ.42 grubość warstwy nawierzchni jest inna niż na 

planie zagospodarowania terenu. Proszę o sprecyzowanie jaka ma być grubość warstwy dla 

poszczególnych stref. 

Odpowiedź zamawiającego: 

Należy wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi dla poszczególnych stref, gdzie wykonano rysunki 

z przekrojami dla nawierzchni każdej strefy 

Na podstawie art. 286 ust. 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz.U.2021.1129 z późniejszymi zmianami) informuję, że w prowadzonym postępowaniu ulega 

zmianie treść Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w następujący sposób:  

1. Rozdział XIII. Sposób oraz termin składania ofert 

Punkt 1. otrzymuje brzmienie : 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/praszka, do dnia 18.03.2022 r. do godz. 10:00. 

Punkt 5. otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2022 r. o godz. 10:05. 

2. Rozdział XV. Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 16.04.2022 r. 

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert. 

 

 

 Burmistrz Praszki 

 Jarosław Tkaczyński 

https://platformazakupowa.pl/pn/praszka
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