
Zapytania nr 1 

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
wykonawca zwraca się o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania:

1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dostawy i montażu urządzeń 
zabawowych wykonanych z kształtowników stalowych 100×100 oraz grubości ścianki 3 
mm natomiast zgodnie z projektem budowlanym urządzenia zabawowe powinny być 
wykonane z kantówek drewnianych 100×100 z drewna klejonego. 

Prosimy o jednoznaczne określenie materiału, z którego powinny być wykonane urządzenia 
zabawowe. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzeń wykonanych z rur 
stalowych o przekroju okrągłym lub belek drewnianych o przekroju okrągłym. Brak dopuszczenia 
przez Zamawiającego urządzeń o przekrojach innych niż kwadratowe jest działaniem prowadzącym
do znacznego ograniczenia konkurencji. 

2. Zamawiający w załączonej do postępowania dokumentacji technicznej przedstawił karty 
katalogowe urządzeń zabawowych w związku z czym jednoznacznie wskazano typy 
urządzeń oraz ich producenta. Szczegółowość opisu projektowanych urządzeń zabawowych 
narusza zasady uczciwej konkurencji a dla Zamawiającego stwarza ryzyko naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych. 

Wykonawca zwraca się o przedstawienie urządzeń zabawowych w sposób bardziej ogólny bez 
wskazywania konkretnych urządzeń lub ich producentów. 

3. Zamawiający oczekuje montażu zestawu zabawowego nr kat. 5127 „Stacja polarna” o 
maksymalnej wysokości upadkowej 1,20 m wyposażonego w zjeżdżalnię rurową. 
Wykonawca wskazuje, że montaż takiej zjeżdżalni w żłobku (dzieci młodsze) może 
powodować zagrożenie, np. w przypadku zaklinowania utrudniony dostęp do bawiącego się 
dziecka. Dodatkowo przy oczekiwanej wysokości upadkowej powyższy zestaw zabawowy 
jest produkowany wyłącznie przez jednego producenta – firmę Sun+. Wykonawca zwraca 
się o dopuszczenie zjeżdżalni otwartych lub wskazanie co najmniej dwóch innych 
producentów podobnych urządzeń, spełniających wymagania Zamawiającego. 

4. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia żąda zmian projektowanych urządzeń 
zabawowych potwierdzonych certyfikatem. Wykonawca wskazuje, że żądane przez 
Zamawiającego zmiany mogą wykraczać poza zmiany systemowe i powodować 
konieczność uzyskiwania dodatkowej certyfikacji. Wykonawca zwraca się z prośbą o 
dopuszczenie deklaracji producenta co do zgodności z wymaganiami normy PN-EN 1176. 

5. W projekcie budowlanym opisano nawierzchnię bezpieczną w sposób niejednoznaczny 
łącząc wymagania dla nawierzchni prefabrykowanych z płyt oraz nawierzchni wylewanych 
(rowki odprowadzające wodę). Opis przedmiotu zamówienia określa nawierzchnię jako 
wylewaną. Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenie parametrów i typu 
nawierzchni syntetycznej. 

6. Zamawiający w dokumentacji technicznej żąda ustalenia koloru nawierzchni na etapie 
budowy. Wskazujemy, że koszt wykonania nawierzchni jest w znacznym stopniu 
uzależniony od przyjętej kolorystyki. Ponadto w przypadku niektórych kolorów niezbędne 
jest użycie kleju odpornego na promieniowanie UV lub zabezpieczenie przed odbarwieniem 
w inny sposób. Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie kolorystyki wg palety RAL. 

7. Projekt budowlany w części graficznej określa warstwy nawierzchni syntetycznej w sposób, 
dla którego nie jest obecnie możliwe uzyskanie certyfikatu producenta. Jednocześnie 
Zamawiający takiego certyfikatu oczekuje. Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie 
nawierzchni syntetycznej zgodnej z obecnie występującymi na rynku systemami 
producentów, które będą odpowiadać wymaganym wysokościom swobodnego upadku. 

8. Dokumentacja techniczna w sposób jednoznaczny określa metody fundamentowania 



urządzeń zabawowych. Wykonawca domyśla się, że sposób opisu fundamentowania ma na 
celu wykluczenie urządzeń innych, niż projektowane. Jednocześnie w przypadku zmiany 
sposobu fundamentowania dokumentacja nakazuje konsultacje w tej sprawie z projektantem.
Wykonawca nie widzi podstaw i potrzeby takich konsultacji. Producenci urządzeń 
zabawowych uzyskują certyfikaty na swoje produkty na podstawie obliczeń statycznych. 
Zmiany sposobu fundamentowania mogą powodować utratę certyfikatu lub gwarancji. 
Prosimy o całkowite wykluczenie tego wymagania. 

 


