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Kamionka Wielka, dnia 22 kwietnia 2022 r. 
GKiOŚ.271.5.2022 

Wykonawcy w postępowaniu  

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

podstawowym pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej 

w Mystkowie - wymiana nawierzchni”.  

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 

1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający Gmina Kamionka Wielka, 33-334 

Kamionka Wielka 5, zwany dalej „Zamawiającym” informuje, że wpłynęły zapytania do 

treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Poniżej przedstawiamy 

treść pytań wraz z odpowiedziami. 

Pytanie 1: 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta 

przekroczy budżet Zamawiającego. 

Odpowiedź 1: 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, 

udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym, 

Zamawiający udostępni informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania po terminie składania ofert, a przed 

terminem ich otwarcia.  

Jednocześnie informujemy, że plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 

zawierający orientacyjną wartość przedmiotowego zamówienia zamieszczony jest 

w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Kamionka Wielka. 



Pytanie 2: 

Udostępniony przedmiar robót jest zapisany w formie nieczytelnej i uniemożliwiającej 

jego edycje w programie kosztorysowym. 

W związku z powyższym proszę o udostępnienie przedmiaru robót zapisanego 

w rozszerzeniu programu kosztorysowego lub w pdf ale jako dokument edytowalny a nie 

skan. 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej. 

Pytanie 3: 

Projekt podaje opis warstw nawierzchni bezpiecznej:  

 

 
 
co jest niezgodne z przyjętymi w branży standardami dla nawierzchni bezpiecznych 

i aktualną normą. 

Informujemy, że aktualna norma dla nawierzchni bezpiecznych to PN-EN 1177+AC:2019-

04 i wg niej występują następujące nawierzchnie bezpieczne PU w zależności od HIC 

(WSU): 

- HIC do 1.5 m – nawierzchnia o gr. 50 mm (40+10) 

- HIC do 1.7 m – nawierzchnia o gr. 60 mm (50+10) 

- HIC do 2.1 m – nawierzchnia o gr. 80 mm (70+10) 

- HIC do 2.6 m – nawierzchnia o gr. 100 mm (90+10) 

- HIC do 3.3 m – nawierzchnia o gr. 120 mm (110+10) 

Nawierzchnię bezpieczną zawsze dostosowuje się do urządzeń placu zabaw wg HIC (WSU) 

urządzenia w jego strefie bezpieczeństwa, którą określa producent urządzenia.  

W związku z powyższym proszę o: 



1) podanie HIC (WSU) urządzeń placu zabaw oraz powierzchni stref bezpieczeństwa, 

2) potwierdzenie, że nawierzchnia musi być wykonana zgodnie z aktualnymi 

standardami i musi posiadać aktualny certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177+AC:2019-

04. 

Odpowiedź 3: 

1) Wszystkie urządzenia istniejącego placu zabaw zostały szczegółowo opisane 

w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia (projekt techniczny – Szkolny plac 

zabaw przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Ks. Prof. Piotra Poręby 

w Mystkowie). 

2) Nawierzchnia bezpieczna stanowiąca przedmiot zamówienia musi być wykonana 

zgodnie z aktualnymi standardami oraz musi spełniać wymogi obowiązujących norm. 

Pytanie 4: 

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU 

granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że 

Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie 

z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza 

stosowania barwionych granulatów z recyklingu. 

Odpowiedź 4: 

Odpowiedź na niniejsze pytanie zostało zawarte w pkt. 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Pytanie 5: 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu jedynie projektu technicznego, który został 

załączony do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Pytanie 6: 

Umowa (§24 ust. 8) nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji w przypadku 

wystąpienia warunków atmosferycznych i ich skutków uniemożliwiających wykonywanie 

robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi. 



W związku z powyższym wnosimy o dodanie do umowy §18 ust. 1. kolejnego ppkt o 

treści: 

wystąpienia warunków atmosferycznych i ich skutków uniemożliwiających 

wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi,  

lub potwierdzenie, że niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi rozumie się jako siłę 

wyższą. 

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu 

wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie 

niezależnych. 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. 

Powyższe sprostowanie treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy 

powinni je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  

II. POUCZENIE 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostały w Rozdziale XXIII SWZ. 

Wójt Gminy                                                                            

        Kamionka Wielka                                                                                                   

                        (-) Andrzej Stanek 

……………………………………………………… 

 (podpis kierownika zamawiającego) 

Otrzymują:  

1. Strona internetowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/598499 

   https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka 

2. aa. UG - GKiOŚ. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/598499
https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka

