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Odpowiedzinnzapytania do SIWZ (nr 1)

Zgodme z art. 38 ustawy z dnta 19 stycznra 2004r. Prawo zamSwien publicznych
(Dz. U. 2018, poz. 1986 z poln. zm.) Zamawiajqcy udziela odpowiedzi na zadane pytania
o treSci:

Pytanie nr I:
Zgodnie z zapisamr F.ozdz.III SIWZ pkt. 3 Wykonawca w ramach wzqdzeh placu zabaw, o

kt6rym mowa w ust. 2 pkt3), zainstaluje:
1) Wielofunkcyjny zestaw sprawnoSciowy dla dzieci, zawierajqcy co najmniej takie elementy
wyposazenia jak:
a) Wie2a z daszkiem x 4 szt.

b) Zie2dzalniax 2 szf.

i) icianka wspinaczkowa x I szt.

d) Linka z podestem x 4 szt.

e) Zjezd2alnia (zjazd) stra2acka x I szt.

fl Most linowy x 2 szt.

g) Panel liczydlo/figury geometryczne x I szt.

h) Drabinka linowa x I szt.

2) Wielofunkcyjny zestaw sprawnoSciowy dla dzieci, zawierajqcy co najmniej takie elementy
wyposazenia jak:
a)Wie2ax4szt.
b) Zjezdzalniax 2 szt.

c) Drabinka linowa x I szt.

d) Most liiowy x I szt,

e) Sciana wspinaczkowa x I szt.

fl Drabinka linowa skoina x I szt.

g) Panel z elementami ntanipulacyjnymi x I szt.

h)Sterx2szt.

JednoczeSnie z zalqczonych do projekt6w budowalnych wizuahzacji (Rys. 2 -
Zagospodarcwanie dzialki), zar6wno dla miejscowoSci Zebrak i Trzcinisc, wynika, i2
przewrdziano na terenie placu zabaw po jednym urzqdzenru
l) Wielofunkcyjny zestaw sprawnoiciowy dla dzieci, zawierajqcy co najmniej takie elementy
wyposahenia jak:
a) Wieza z daszkiem x 4 szt.

b)Zje2dzalniax2szt.
c) Scianka wspinaczkowa x I szt.

d) Linka z podestem x 4 szt.

e) Zjezdzalnia (zjazd) stra2acka x I szt.

fl Most linowy x 2 szt.

g) Panel liczydto/figury geometryczne x I szt.

h) Drabinka linowa x I szt.

natomiast drugie urzqdzenie zwrzualizacji zupelnie nie odpowiada opisowy



2) Wielffinkcyjny zestaw sprawnolciowy dla dzieci, zawierajqcy co najmniei takie elementy
wyposa2enia jak:
a)Wiezax4szt.
b)Zjezdzalniax2szt.
c) Drabinka linowa x I szt.

d) Most linowy x I szt.

e) Sciana wspinaczkowa x I szt.

fl Drabinka linowa skoina x I szt.

g) Panel z elementami manipulacyjnymi x I szt.

h)Sterx2szt.
Rysunek zagospodarowania sugeruje zbyt mal4 powierzchnig pod montaL dw6ch du2ych
urzqdzen. Prosimy o wyjaSnienie jakie ostatecznie urz4dzenia zosta\y przewidziane do
dostawy. I czy przy zastosowaniu dw6ch vryze1 wymienionych urzEdzef mozliwe bgdzie
zachowani e stref b ezp i e czny ch ur z1dzent a.

Odpowied2:
Wtzuahzacja urz4dzen wielofunkcyjnych oznaczonych numer 2 i 3 na rysunku
zagospodarowania dziaLki (rys. 2), pokazuje przykladowy i pogl4dowy wygl4d urz4dzeri. Nie
jest mozliwe zobrazowanie wszystkich istotnych element6w urz4dzeh na planie
zagospodarowania. ZamawnjEcy doprecyzowal wymagania wobec zamawranych urzqdzeh
zawierajEc ich wymagane elementy skladowe w opisie przedmiotu zam6wieniu (rozdz. III
srwz).

Z uwagr na to, 2e trz4dzenraprzeznaczone na publiczne place zabaw nie s4 produkowane pod
konkretne wymiary podane przez ZamawiajEcego, lecz oferowane spoSr6d zamknigtego
katalogu certyfikowanych urzqdzeh spelniaj4cych wymagania Zamawraj4cego co do

funkcjonalnoSci i posiadanych element6w wyposahenia, kalda zmrana urzEdzema na inne
wplyw4 na wielkoS6 stref bezpteczenstwa oraz wzajemne rozmreszczenie urz4dzef wobec
siebie.

Zamawiaj4cy dopuszcza przesunigcie poszczegolnych urzqdzen jeleh jest to uzasadnione
zachowaniem odlegloSci wynikajEcych z obowi4zuj4cych norm i przepis6w prawa.
Do obowi4zk6w Wykonawcy nale?y takie faktyczne rozmieszczenre urzEdzeh na dostgpnym
placu, by,przy zachowaniu wymagari Zarnawiajqcego co do urzqdzen, zachowat bezpreczne
odlegloSci migdzy nimi.

Otrzyrnuj4:
1. Wyl<onawca skladaj4cy zapytanre
2, Strona internetowa Gminy Sk6rzec
3. ala


