Łomża, dnia …..10.2021r.
WIR.271.2.21.2.2021
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: WIR.271.2.21.2021 –
„Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta Łomża”

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z poźn. zm.),
zwanej dalej „uPzp” przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej
dalej „SWZ” wraz z wyjaśnieniami treści SWZ:
Pytanie nr 1:
Zamawiający w formularzu oferty dla Części IV zawarł huśtawkę typu „mama i maluch”,
natomiast w Opisie przedmiotu zamówienia dla części IV zawarto informację o huśtawce
podwójnej i bocianie gniazdo. Proszę o informacje jaką huśtawkę ma kalkulować Wykonawca.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Wykonawca ma wykonać kalkulację huśtawki podwójnej i bocianie gniazdo. W związku
z powyższym zamawiający zmienia treść formularza cenowego dla części IV (załącznik nr 4d do
SWZ) zgodnie z treścią załącznika nr 1 do odpowiedzi.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ogrodzenie z prefabrykowanym systemowym cokołem
betonowym?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający dopuszcza użycie ogrodzenia z prefabrykowanym systemowym cokołem
betonowym.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na trampolinę o powierzchni skakania 1,0x1,0 m? Wykonawca
informuje, iż biorąc pod uwagę wymagania dla zestawu zabawowego oraz wymiary strefy
bezpiecznej trampoliny (strefa bezpieczna trampoliny o wymiarach 5,0 x 5,0 m), a także
pozostałych wymaganych urządzeń niemożliwe jest zaoferowanie urządzeń mieszczących się
na powierzchni zakładanej przez Zamawiającego na plac zabaw.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający dopuszcza użycie trampoliny o wymiarach 1,0 x 1,0 m.
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nawierzchnię bezpieczną wykonaną z piasku płukanego
frakcji 0,2-2 mm?
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający wyraża zgodę na użycie piasku płukanego frakcji 0,2-2 mm pod urządzeniami
oraz w strefie bezpiecznej. Zamawiający określa piasek o grubości warstwy min. 20 cm na
powierzchni obiektu. Grubość warstwy nawierzchni bezpiecznej z piasku (w strefie
bezpieczeństwa urządzeń) winna być zgodna z wymaganiami urządzeń tak, aby spełnione były
wymagania strefy bezpiecznego upadku.

Pytanie nr 5:
Czy Wykonawca ma kalkulować nawierzchnię bezpieczną pod całą powierzchnią placów zabaw
czy jedynie pod urządzeniami dla których wysokość swobodnego upadku jest większa lub
równa 1,0m?
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Wykonawca ma wykonać kalkulację nawierzchni z piasku na całej powierzchni placu zabaw na
głębokości 20 cm o frakcji 0-4mm, a pod urządzeniami oraz w strefie bezpiecznej należy użyć
piasku zgodnie z wymaganiami urządzeń tak, aby spełniały wymagania strefy bezpiecznego
upadku.
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kosz na śmieci o poj. 35l wykonany ze stali czarnej
ocynkowanej i malowanej proszkowo?
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający dopuszcza wykonanie kosza na śmieci o poj. 35l ze stali czarnej ocynkowanej
i malowanej proszkowo.
Pytanie nr 7:
Ze względu na ogólny opis urządzeń oraz brak wymiarów całkowitych a także wymiarów stref
bezpiecznych proszę o potwierdzenie czy Wykonawca wraz z ofertą ma obowiązek złożyć
schematyczne rozmieszczenie urządzeń na przewidzianych placach?
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Wykonawca wraz z ofertą ma obowiązek złożyć schemat rozmieszczenia oferowanych
urządzeń.
Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ławkę o wymiarach 1,80 x 73,5 x 77 cm (dł. x szer. x wys.)?
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie ławki o wymiarach 1,80 x 73,5 x 77 cm (dł. x szer. x wys.).

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 7
uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie formularza cenowego dla
części IV (załącznik nr 4d do SWZ) zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszych odpowiedzi.
Powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania nie prowadzą do istotnej zmiany treści
SWZ, ani do zmiany ogłoszenia o zamówieniu czy zmiany terminu składania i otwarcia ofert.
Odpowiedzi te stanowią integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym
samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 do odpowiedzi – załącznik nr 4d do SWZ formularz cenowy dla części IV
zamówienia.

