
 

 

ZP.271.1.6.2.2021     Koronowo, dnia 01 kwietnia 2021 r. 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty 
budowlane pn. Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach 
 
 Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), 
Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy:  
 
 
Pytanie 1  
Zamawiający w opisie technicznym przedmiotu zamówienia wskazuje konkretne wymiary  
i materiały wskazane do urządzeń konkretnych producentów, a taka kombinacja sprawia,  
iż właściwie niemożliwe jest zaoferowanie urządzeń innych, konkurencyjnych producentów. 
W związku z czym prosimy o dopuszczenie urządzeń równoważnych poprzez dopuszczenie 
tolerancji wymiarów +/- 15% od podanych w opisie technicznym, przy założeniu, że żadna  
ze stref bezpieczeństwa nie zwiększy swojej powierzchni. 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: 
Dopuszcza się urządzenia równoważne poprzez dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 10% 
od podanych w opisie technicznym. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zestaw zabawowy ‘Statek’ był wykonany z drewna o 
profilu kwadratowym 90 mm? Te parametry 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: 
Dopuszcza się, z zachowaniem pozostałych parametrów technicznych drewna (drewno 
klejone impregnowane powierzchniowo). 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający posiada rysunki konstrukcyjne lub wizualizacje poglądowe przebieralni 
plażowej?  
 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 4 
Czy w zakres obowiązków wchodzi pielęgnacja roślinności? Jeśli tak to proszę o określenie co 
wchodzi w zakres prac pielęgnacyjnych.  
 



 

 

Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 5 
W Dokumentacji projektowej nie podano parametrów roślin jakie należy posadzić.  
W związku z tym proszę o uzupełnienie dokumentacji. 
 
Odpowiedź: 
Informacje podano w poprzednich odpowiedziach jako załącznik – Dodatkowe informacje 
dotyczące roślin. 
 
Pytanie 6  
Jest szansa na siłownię plenerową dla osób starszych, aż się prosi na skarpie z widokiem na 
zalew. Jest ona oczekiwana przez wiele osób. Proszę uwzględnić ją w projekcie, jeśli to tylko 
możliwe? 
 
Odpowiedź: 
Na tym etapie nie ma już takiej możliwości. 
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