
 

 
 

 

Jastków, dnia 20-09-2019 

UG.271.55.2019.CT.2 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1) 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż sprzętu na place zabaw do 

placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Jastków w ramach projektu „Placówki 

wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Jastków” oraz w ramach zadań 

realizowanych przez sołectwa z terenu gminy Jastków 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej. 

 

Pytanie 1 

Mam pytanie odnośnie wyglądu zestawu zabawowego ujętego w specyfikacji Jak on wygląda 

i czy posiadają Państwo jego wizualizację jak tak to proszę o przesłanie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dysponuje wizualizacją opisanego w specyfikacji sprzętu 

zabawowego.  W przeświadczeniu Zamawiającego sporządzony opis przedmiotu zamówienia 

winien być wystarczająco szczegółowy dla Wykonawcy.  

 

Pytanie 2 

Proszę o doprecyzowanie czy w zadaniu numer 3 dostawy z montażem są do 2 czy 3 

miejscowości? 

Odpowiedź: 

Zadanie 3  

Dostawa i montaż sprzętu na plac zabaw do miejscowości Ożarów, Płouszowice i Sieprawice 

w ramach zadań realizowanych przez sołectwa z terenu gminy Jastków.  

Zakres dostaw:  

Karuzela – 1 szt.  

Linarium – 2 szt. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji stalowej w piramidzie linowej 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania konstrukcji stalowej w piramidzie liniowej. 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia piramida linowa winna mieć konstrukcję 

aluminiową z kolorowymi linami. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuszcza zjeżdżalnie o wymiarach 3,5 x 3,75 m, wysokością 3,4 m oraz 

wysokością wolnego upadku 1,5 m 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza wymiarów zaproponowanych przez Wykonawcę dla zjeżdżalni. 

W opisie przedmiotu zamówienia szczegółowo określono wymiary urządzenia tj.: 295 x 320 



 

 
 

 

cm, wysokość 270 cm, oraz wysokość swobodnego upadku - 270 cm. Każdy z podanych 

wymiarów ma określoną  5% tolerancję.  Wymiary zaproponowane przez Wykonawcę 

znacznie przekraczają parametry dopuszczone przez Zamawiającego w postępowaniu. 

Wymiary sprzętu zostały określone z uwagi na konkretny metraż docelowego miejsca placu 

zabaw. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuszcza mostek ruchomy o wymiarach 1,7 x 0,9 m 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza wymiarów zaproponowanych przez Wykonawcę dla mostka 

ruchomego. W opisie przedmiotu zamówienia szczegółowo określono wymiary urządzenia tj. 

długość 200-235 cm, szerokość 60-85 cm. Każdy z podanych wymiarów ma uwzględnioną 

szeroką tolerancję wymiarów, aby wszyscy Wykonawcy mogli złożyć ofertę.  Zamawiający 

nie może dopuścić do odstępstw od w.w wymiarów z uwagi na ściśle określony metraż 

docelowego montażu sprzętu. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie gumowych siedzisk z wkładem aluminiowym  w 

urządzeniu "Huśtawka ważka". 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania gumowych siedzisk z wkładem aluminiowym dla 

urządzenia huśtawka ważka. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia korpusy i siedziska 

huśtawki ważki winny być z wykonane HDPE. 

 

Pytanie 7 

Zwracamy uwagę, iż niedopuszczenie marginesu wymiarów uniemożliwia Wykonawcom 

zaoferowanie urządzeń innych producentów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuścił marginesy wymiarów, ale w zakresie umożliwiającym bezpieczny 

montaż urządzeń na przeznaczonym terenie jak i przeznaczenie nabywanych przez 

Zamawiającego urządzeń.  

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis działu   

XI. SIWZ termin składania i otwarcia ofert  na dzień 02.10.2019r. (godziny pozostają bez 

zmian) Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X 

SIWZ).   

 

 

 

 

 

 

 

  


