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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64 – 500 Szamotuły, działając na 

podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku z art. 284 ust. 1 ustawy                                  

zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2023/BZP 00037973/01 

z dnia 17 stycznia 2023 r. pn.: „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta 

Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach” w związku z zapytaniem dotyczącym treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udzielam następującej odpowiedzi: 

Pytania i odpowiedzi: 

W pliku o nazwie ,,Lista produktów-2” na stronie 9 pod pozycją 37, znajduje się krótki opis 

przedmiotu zamówienia jakim jest karuzela integracyjna oraz jej wizualizacja. Mając na uwadze 

zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa dla dzieci prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Przedstawiona na rysunku karuzela integracyjna posiada furtki przy wjeździe dla 

użytkowników na wózkach. W produktach dla użytkowników na wózkach tego typu furtki 

stanowią element systemu bezpieczeństwa – tzn. ich otwarcie blokuje ruch karuzeli. Przy 

otwartych furtkach nie jest możliwy ruch obrotowy karuzeli co zapewnia bezpieczeństwo 

użytkowników na wózkach. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje 

zaoferowania produktu wyposażonego w furtki o opisanych powyżej cechach (system 

bezpieczeństwa uniemożliwiający ruch karuzeli przy otwartych furtkach). 

2. W przypadku karuzel z talerzykiem dla użytkowników na wózkach niezwykle ważnym 

elementem jest zabezpieczenie użytkowników przed zbyt szybkim obracaniem się 

karuzeli. Czy Zamawiający wymaga, aby karuzela integracyjna była wyposażona                              
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w hamulec odśrodkowy, który zabezpieczy użytkowników przed zbyt szybkim ruchem 

obrotowym karuzeli? 

Ad. 1, 2 

Zamawiający oczekuje karuzeli,  która spełnia normy w zakresie projektowania elementów 

placów zabaw. 

3. Zamawiający wymaga aby nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw była zgodna z normą                             

PN En 1176-7:2009. Pragniemy jednak zwrócić uwagę iż norma ta nie dotyczy bezpośrednio 

nawierzchni bezpiecznych, tylko wskazuje na dobór nawierzchni w zależności od zainstalowanych 

urządzeń zabawowych. Aktualnie obowiązującą normą dotyczącą instalacji nawierzchni 

bezpiecznych jest norma PN EN1177+AC:2019-04 (dotyczy - Nawierzchni placów zabaw 

amortyzujących upadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku), która nie zawiera żadnych 

parametrów wytrzymałościowych. Obowiązkiem Zamawiającego jest zamieszczanie                                    

w przestrzeni publicznej projektów zrewidowanych i przystosowanych do aktualnych norm                            

i przepisów. W świetle obowiązujących przepisów i norm powyższe wymogi nie mogą być 

stosowane dla bezpiecznych systemów nawierzchni PU np. TETRAPUR PZ. 

Opisana przez zamawiającego nawierzchnia bezpieczna ma zapewnić bawiącym się 

odpowiednie podłoże tak aby zminimalizować a nawet wykluczyć urazy powstałe na skutek 

upadku z zainstalowanych urządzeń zabawowych. Obowiązujące normy wymagają, aby 

odpowiednia nawierzchnia znajdowała się pod urządzeniami wysokimi, to jest takimi, na których 

dzieci mogą się bawić na wysokości powyżej 600 mm. W odniesieniu do urządzeń na placach 

zabaw oraz nawierzchni będą to odpowiednio normy PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN EN 

1177+AC:2019-04. Nawierzchnia podlega certyfikacji przez jednostki akredytowane które badają 

grubość nawierzchni względem krytycznej wysokości upadku (HIC) i konieczne jest posiadanie 

atestu PZH. Obowiązujące przepisy wymuszają usunięcie kuriozalnych parametrów dla 

nawierzchni bezpiecznej i przestrzeganie unormowanych dyrektyw w sprawie ogólnego 

bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE) na podstawie, której uformowała się norma PN EN 

1177+AC:2019-04. 
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Mając na uwadze powyższe, należy stosować nawierzchnie bezpieczne o grubości zgodnej                            

z wymogami HIC instalowanych urządzeń zabawowych, które posiadają wymagane badania 

potwierdzone przez następujące dokumenty: 

• Atest Higieniczny PZH 

• Certyfikat na krytyczną wysokość upadku (HIC) 

• Autoryzacja producenta systemu 

• Karta techniczna systemu 

Prosimy zatem o dopuszczenie nawierzchni zgodnej z obowiązującą normą oraz posiadającej 

niezbędne dokumenty. 

Ad. 3 

Zamawiający oczekuje nawierzchni, która spełnia normy w zakresie projektowania nawierzchni 

w placów zabaw, jeżeli opisana sytuacja spełnia obowiązujące przepisy zamawiający nie widzi 

przeciwwskazań. 

4. Prosimy o podanie przykładowego producenta wełny elewacyjnej o wymaganych parametrach 

– Lambda 0,032 W/mK. 

Ad. 4 

Zamawiający nie może wskazywać w przetargu producentów wyrobów zastosowanych                                 

w projekcie. Wełna elewacyjna o wskazanym Lambda nie jest produktem specjalistycznym. 

5. Prosimy o zamieszczenie ostatecznej wersji przedmiaru robót branży budowlanej 

uwzględniającej wszystkie zmiany wynikające z udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi. 

Ad. 5 

W załączeniu ostateczna wersja przedmiaru robót branży budowlanej. 

6. Proszę o udostępnienie przykładowego rozwiązania zadaszenia z tkaniny w formie rysunku, 

zdjęcia lub linku odnoszącego się do przykładowego rozwiązania. 

Ad. 6 

Poniżej przykładowe rozwiązanie zadaszenia z tkaniny: 
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Wyjaśnienie treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy 

sporządzaniu i składaniu oferty.  

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
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