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Pelplin, dnia  18.01.2023 r.  

 

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji   

„Wykonanie trzech  placów zabaw” 

 

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1710 z zm.)  zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie do SWZ: 

 

Pytania z dnia 12 stycznia: 

 

Pytanie: W związku z rozbieżnościami dotyczącymi konstrukcji urządzeń zabawowych (opis przedmiotu i 

załączona karta techniczna) czy Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji stalowej urządzeń? 

Odpowiedź: zarówno opis przedmiotu zamówienia jak i karta katalogowa mówią o "rurach i profilach różnej 

średnicy" ; wynika z tego, że , oczekujemy konstrukcji stalowej z elementami wykończeniowymi zgodnie z 

opisem karty katalogowej. 

Pytanie: Dotyczy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pelpinie. Proszę o podanie ilości ławek objętych 

postępowaniem. 

Odpowiedź: Zarówno na PZT jak i w przedmiarze wskazano 3 ławki. 

 

Pytanie z dnia 16 stycznia: 

 

Pytanie: W projekcie opisano urządzenia zabawowe wskazujące konkretnego producenta. Proszę o informację, 

w jakim stopniu można zaproponować urządzenia o innych parametrach. 



___________________________________________________________________________________________ 

„Wykonanie trzech  placów zabaw” 

Odpowiedź: W dokumentacji przetargowej wskazano urządzenia, które najbardziej odpowiadają 

Zamawiającemu, pokazując zanonimizowane urządzenia przykładowe. Nie znaczy to , że Zamawiający żąda 

dostawy i montażu identycznych urządzeń, lecz urządzeń o zbliżonym charakterze i  zbliżonym stopniu 

skomplikowania. 

Pytanie:  Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania w zestawach placów zabaw elementów konstrukcyjnych ze 

stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie:  Jaka jest tolerancja jeśli chodzi o wymiary urządzeń? 

Odpowiedź: Bardziej interesuje nas ilość i jakość urządzeń niż konkretny wymiar. Stąd odstępstwa od 

wymiarów mogą występować. 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza w zestawach zabawowych inną konfigurację i ilość elementów składowych 

takich jak, wieże pomosty, panele edukacyjne itp. 

Odpowiedź: Tak, ale przy zachowaniu minimalnej ilości elementów kluczowych np. zjeżdżalnia, wieże i 

zachowaniu podobnego stopnia atrakcyjności urządzeń. 

Pytanie: Czy Wykonawca może zaproponować urządzenia podobne, na przykład sześcian sprawnościowy w 

miejsce sześciokątu, przy zachowaniu funkcjonalności urządzenia? 

Odpowiedź: Tak , ale przy zachowaniu proporcjonalności. We wskazanym przypadku sześciokąt ma 6 ścian 

sprawnościowo-rekreacyjnych, sześcian - 4. Ewentualnie można zaproponować sześcian z 2 dostawkami.  

Pytanie: W OPZ dotyczącej lokalizacji w Gręblinie nie ma mowy o boisku trawiastym, natomiast w projekcie nie 

zostało ono wykreślone. Proszę o sprecyzowanie, czy w ofercie Wykonawca ma przyjąć budowę boiska 

trawiastego? 

Odpowiedź: Budowa boiska trawiastego prowadzona jest w oparciu o tę samą dokumentację, ale w odrębnym 

postepowaniu. Do realizacji w tym postępowaniu są tylko 3 place zabaw.  

Pytanie: W OPZ (wszystkie trzy lokalizacje) Zamawiający nie podaje ilości koszów na śmieci oraz ławek. Proszę o 

sprecyzowanie, czy należy przyjąć w kalkulacji ilości koszy na śmieci i ławek podane w projektach, tj: 

Odpowiedź: Gręblin - 3 ławki, 2 kosze na śmieci 

ZS2 Pelplin - 3 ławki, 2 kosze na śmieci 

Małe Walichnowy - 3 ławki, 2 kosze na śmieci?" 

W OPZ wskazano jedynie planowane urządzenia, natomiast w przedmiarze, projektach wskazano tę ilość.  

 

Pytanie z dnia 16 stycznia:  

 

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie kwestii nawierzchni bezpiecznych. 

w opisie zamówienia przewidziano wykonanie nawierzchni piaskowej jedynie w Gręblinie( sześciokąt ) , zestawy 

zabawowe oraz huśtawka w dwóch pozostałych lokalizacjach również wymagają wykonania nawierzchni 

bezpiecznej ale nie zostało to precyzyjnie określone. 

Odpowiedź: W zamówieniu założono, że nawierzchnia trawiasto-gruntowa jest również bezpieczna przy 

urządzeniach stwarzających mozliwość upadku z wysokości do 1,50 m.  
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Jednak- w związku z pytaniami i uwagami Wykonawców- należy przewidzieć pod urządzenia w strefach 

bezpieczeństwa nawierzchnie piaskową,  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

Stanowisko ds. zamówień publicznych 

Emilia Recka 

Inspektor 
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