Fijewo, 22 września 2022 r.

Wszyscy Wykonawcy
GKIZP.271.1.13.2022

WYJAŚNIENIA
treści SWZ – 1
Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 w związku z art. 284 ust. 1 oraz zgodnie
z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia (dalej: SWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.:
„Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w czterech miejscowościach na terenie
Gminy Lubawa”
Pytanie 1
Proszę o udostępnienie wymiarów urządzeń zabawowych?
- Wymiary maksymalne i minimalne urządzenia.
- Wymiary strefy funkcjonalnej urządzenia oraz wysokość upadkową urządzenia.
Odpowiedź 1
Wymiary urządzeń zabawowych zgodnie z wymiarami katalogowymi producentów placów
zabaw. Wymiary strefy funkcjonalnej urządzenia oraz wysokość upadkowa urządzenia
zgodna z kartami katalogowymi urządzenia.
Urządzenia placu zabaw winny być zgodne z obowiązującymi normami potwierdzone
certyfikatem (certyfikat nie jest wymagany przy składaniu oferty).
Pytanie 2
Czy należy wykonać nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami zabawowymi.
Jeśli tak to jaką? Proszę podać parametry tej nawierzchni.
Odpowiedź 2
Zamawiający nie wymaga takiej nawierzchni.
Pytanie 3
Proszę o udostepnienie mapy, rysunku czy rzutu miejsca położenia placu zabaw i siłowni.
Odpowiedź 3
Miejsce położenia w załączeniu do wyjaśnień.
Pytanie 4
Bardzo proszę o informację czy dopuszczą Państwo w urządzeniach fitness stopnice ze stali
nierdzewnej. Proszę również o udostępnienie rysunku poglądowego linarium lub o podanie
wymiarów.
Odpowiedź 4
Zamawiający dopuszcza stopnice ze stali nierdzewnej. Rysunek poglądowy linarium
w załączeniu do wyjaśnień.
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Pytanie 5
Czy w zakresie postępowania jest także wykonanie nawierzchni? W szczególności pod
urządzeniami zabawowymi. Jeżeli tak to jakiej ?
Odpowiedź 5
Nie jest wymagane.
Pytanie 6
Czy w zakresie postępowania jest obsługa geodezyjna?
Odpowiedź 6
Nie jest wymagana.
Pytanie 7
Czy zamawiający udostępni zdjęcia poglądowe urządzeń zabawowych?
Odpowiedź 7
Zdjęcia poglądowe w załączniku do wyjaśnień.
Pytanie 8
Czy Wykonawca będzie zobligowany do usunięcia starych urządzeń, wycinki drzew lub
krzewów?
Odpowiedź 8
Nie będzie zobligowany.
Pytanie 9
Czy do zadania część 1 i część 2 należy przyjąć kierownika budowy?
Odpowiedź 9
Nie jest wymagany.
Pytanie 10
Czy do zadania część 1 i część 2 należy wykonać inwentaryzację powykonawczą geodezyjną?
Odpowiedź 10
Nie jest wymagane.
Pytanie 11
Czy w części 1 zadania orbitrek, prasa, krzesło i wioślarz mają być urządzeniami
pojedynczymi czy podwójnymi?
Odpowiedź 11
Zamawiający przewiduje urządzenia pojedyncze.
Pytanie 12
Czy urządzenia siłowni w części 1 należy łączyć do słupa czy pylona? Czy urządzenia orbitrek,
wioślarz jeśli maja być pojedyncze to mogą być wolnostojące?
Odpowiedź 12
Zamawiający pozostawia wybór łączenia Wykonawcy. Zamawiający przewiduje urządzenia
pojedyncze, urządzenia mogą być wolnostojące.
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Pytanie 13
Czy kolorystyka urządzeń siłowni dowolna?
Odpowiedź 13
Kolor dowolny. Zamawiający nie dopuszcza mieszania kolorystyki zaoferowanych urządzeń
na daną miejscowość.
Pytanie 14
Czy w części 2 zadania orbitrek, wioślarz mają być urządzeniami pojedynczymi czy
podwójnymi? Czy maja to być urządzenia wolnostojące, łączone do słupa czy pylona?
Odpowiedź 14
Zamawiający pozostawia wybór łączenia Wykonawcy. Zamawiający przewiduje urządzenia
pojedyncze.
Pytanie 15
Czy w części 1 zadania Wyciskanie siedząc + wyciąg górny, Twister + wahadło, Prasa nożna
podwójna mają być urządzeniami maja być łączone do słupa czy pylona?
Odpowiedź 15
Zamawiający pozostawia wybór łączenia Wykonawcy.
Zamawiający celem zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia oferty dokonuje
następujących zmian:
1. „14.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 27.10.2022 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”
2. „Ofertę należy złożyć w sposób określony w pkt 11.2 SWZ do dnia 28.09.2022 r. do
godziny 09:00.”
3. „17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2022 r., o godzinie 11:00”

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Z up. WÓJTA
/-/ mgr Marian Licznerski
ZASTĘPCA WÓJTA

Wyjaśnienia treści SWZ zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania dn. 22.09.2022 r.
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Załącznik nr 1
do wyjaśnień treści SWZ-1
z 22.09.2022 r.

1. Linarium

2. Zestaw zabawowy

3. Piaskownica

4. Tablica edukacyjna

5. Małpi gaj

6. Karuzela

7. Koniczynka

8. Huśtawka ważka

9. Bujak

10. Huśtawka podwójna

