
Nowe Ostrowy, 2015.08.05. 

 

Dotyczy sprawy Nr ZP 271.3.2015 

 „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Nowe Ostrowy” w ramach projektu pod 

nazwą „Oddziały przedszkolne w szkołach gminy Nowe Ostrowy” 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego Gminy 

Nowe Ostrowy wpłynęły pytania od Wykonawcy. 

 

Stosując się do art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia 

wyjaśnienia do poniższych pytań: 

 

W związku z zamiarem złożenia oferty w w/w postępowaniu zwracamy się z prośbą o odpowiedź na 

poniższe pytania: 

 

Organizacja placu zabaw 

 

Pytanie 1. W opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym dostawy i montażu zabawki wielofunkcyjnej 

(Organizacja placu zabaw dla oddziału przedszkolnego w Imielnie poz. 2) Zamawiający opisał 

standard wykonania urządzenia w następujący sposób: „Urządzenie wykonane z drewna klejonego 

warstwowo, wzdłużnie ryflowane o przekroju okrągłym śr. 120 mm zabezpieczone specjalną lazurą, 

montowane na kotwach stalowych, daszki i zabezpieczenia – drewno klejone warstwowo o przekroju 

kwadratowym 90x90mm, zabezpieczone specjalną lazurą; płyta HDPE, która nie wchłania wody, jest 

odporna na wgniecenia, zarysowania i promieniowanie UV”. 

Czy Zamawiający uzna za zgodne z opisem zamówienia urządzenie gdzie elementy konstrukcyjne są 

wykonane z drewna klejonego warstwowo o przekroju kwadratowym minimum 90x90mm, 

montowanych w gruncie za pomocą metalowych kotew, a daszki i zabezpieczenia wykonane z płyty 

HDPE?  

 

Odpowiedź: Zamawiający uzna za zgodne z opisem zamówienia dostarczenie  urządzenia gdzie 

elementy konstrukcyjne będą wykonane z drewna klejonego warstwowo o przekroju kwadratowym 

minimum 90x90mm, montowanych w gruncie za pomocą metalowych kotew, a daszki i 

zabezpieczenia wykonane z płyty HDPE. 

 

Pytanie 2. W opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym dostawy i montażu linarium (Organizacja 

placu zabaw dla oddziału przedszkolnego w Ostrowach poz. 5) Zamawiający opisał parametry i 

standard wykonania urządzenia w następujący sposób: „urządzenie sprawnościowe o wysokości 2,75 

m, przeznaczone dla dzieci w wieku 7 do 12 lat. Składa się z słupa nośnego o średnicy 180mm i 

grubości ścianki 4mm, obręczy rozpierającej z rury ze stali nierdzewnej (gat. 1.4301) o średnicy 42,4 

mm oraz lin polipropylenowych na oplocie stalowym połączonych ze sobą przy pomocy łączników 

aluminiowych oraz tworzywa sztucznego o średnicy 16-18mm”. Producenci wyposażenia placów 

zabaw pod nazwą własną „linarium stożek” proponują urządzenia o wysokości w zakresie 2,35-2,5 m. 

Czy Zamawiający uzna za zgodne z opisem zamówienia urządzenie gdzie wysokość urządzenia 

wynosi 2,35 m, a słup nośny będzie wykonany ze stali o średnicy 159 mm i grubości ścianki 4 mm? 

  

Odpowiedź: Zamawiający uzna za zgodne z opisem zamówienia dostarczenie  urządzenia o 

wysokości 2,35 m, którego słup nośny będzie wykonany ze stali o średnicy 159 mm i grubości ścianki 

4 mm 

 

Pytanie 3. Elementy wyposażenia placu zabaw jako elementy małej architektury wymagają zgłoszenia 



zamiaru budowy i określenia ich lokalizacji, zwłaszcza jeśli tyczy się to miejsc publicznych. Czy 

Zamawiający wymaga od wykonawców przygotowania stosownej dokumentacji i przedłożenia jej we 

właściwym urzędzie sprawującym nadzór budowlany?  

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od wykonawców przygotowania stosownej dokumentacji, tj. 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dot. placu zabaw  i przedłożenia jej we właściwym 

urzędzie sprawującym nadzór budowlany. 

 

Pytanie 4. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty kart technicznych  

i certyfikatów proponowanych urządzeń celem sprawdzenia czy są zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia? Dostarczenie w/w kart technicznych umożliwiłoby weryfikację, jakie urządzenia są 

proponowane przez Wykonawców i czy  spełniają wymogi SIWZ. Jeśli Zamawiający będzie wymagał 

dostarczenia kart technicznych to czy powinny one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

producenta? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginalnych lub  potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem przez producenta   kart technicznych i certyfikatów proponowanych urządzeń 

w celu sprawdzenia ich  zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie 5. Organizacja placu zabaw dla oddziału przedszkolnego w Ostrowach. Dostawa i montaż 

drążków gimnastycznych podwójnych.  

Zamawiający nie określił wymaganej ilości dla danej pozycji. Bardzo proszę o informację jaką ilość 

oferent powinien wycenić 

 

Odpowiedź: Dostawa i montaż drążków gimnastycznych – szt. 1  

 

Pytanie 6.  

Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, artykułów plastycznych 

Oddział przedszkolny w Ostrowach 

Poz.68 Pacynki  na palce-  Zwierzęta I 

Zamawiający nie określił wymaganej ilości dla danej pozycji. Bardzo proszę o informację ile 

kompletów pacynek oferent powinien wycenić. 

 

Odpowiedź: Poz. 68 Pacynki  na palce-  Zwierzęta I –  2 kpl. 

 

Wójt Gminy 

/-/ Zdzisław Kostrzewa 


