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   Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa placu zabaw
pomiędzy  ulicami  Wyszogrodzką  i  al.  Piłsudskiego  na  działkach  o  nr  ewid.
1192/1  i  1195/13  obręb  10  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.
„ Zagospodarowanie terenów pod place i skwery”.

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j.  Dz. U z  2019 r. poz.  1843 )  przekazuje treść zapytań wraz
odpowiedziami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje zmian w treści SIWZ- w opisie
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 1 
W  związku  z  ogłoszonym  przetargiem  pn.  Budowa  placu  zabaw  pomiędzy  ulicami
Wyszogrodzką i al. Piłsudskiego na działkach o nr ewid. 1192/1 i 1195/13 obręb 10 w
ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Zagospodarowanie terenów pod place i skwery”.
zwracam się z prośbą o przesłanie kosztorysu w rozszerzeniu xml.

Takie rozszerzenie uzyskuję  się przy zapisie  osoby sporządzającej  kosztorys i  nie ma
wpływu na zawartość kosztorysu ( nie powoduje żadnych zmian, tylko ułatwia pracę w
przygotowaniu oferty Wykonawcy- przyśpiesza ją).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być
przedmiar  robót opracowany przez  Wykonawcę,  sporządzony w oparciu  o  przekazane
projekty techniczne, opis przedmiotu zamówienia oraz zalecaną wizję lokalną w terenie.
Zamawiający dodatkowo przekazuje Wykonawcy przedmiary robót, z zastrzeżeniem, że
stanowią  one  jedynie  podstawę  informacyjną,  a  nie  są  obligatoryjne  ani  w  zakresie
przyjętych tam podstaw wycen ani ilości wykazanych robót. Oznacza to, że Wykonawca
sporządza  przedmiar  robót  wg.  własnego  uznania  i  dokonuje  całościowej  wyceny
przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia, na własną
odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację projektową i
opis przedmiotu zamówienia oraz wizję lokalną w terenie.

Pytanie 2 
Czy Zamawiający wymaga złożenia certyfikatów proponowanych urządzeń zabawowych,
wydanych  przez  akredytowaną  jednostkę  certyfikującą  ,  posiadającą  akredytację



Polskiego Centrum Akredytacji, na każde urządzenie zabawowe z osobna, potwierdzające
zgodność tych urządzeń z normą PN-EN 1176:2017 razem z ofertą w celu oceny na
etapie rozpatrywania ofert, że proponowane zabawki są bezpieczne dla dzieci ? 
Odpowiedź
Zamawiający  nie  wymaga  od  Oferenta  składania  razem  z  ofertą  certyfikatów
proponowanych  urządzeń  zabawowych,  wydanych  przez  akredytowaną  jednostkę
certyfikującą,  posiadającą  akredytację  Polskiego  Centrum  Akredytacji,  na  każde
urządzenie zabawowe z osobna, potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą PN-EN
1176:2017.  Ponadto  zgodnie  z  OPZ  rozdział  IV.  OBOWIĄZKI  WYKONAWCY  pkt.  8
„Wykonawca  w  terminie  21  dni  przed  wbudowaniem  materiałów  jest  zobowiązany
przedstawić do akceptacji Zamawiającemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski materiałowe
z  załącznikami  tj.  aprobatą  techniczną,  deklaracjami,  atestami  higienicznymi,  a  w
uzasadnionych przypadkach należy dołączyć próbkę materiału. „

Pytanie 3 
Jeśli dany Wykonawca będzie chciał zaoferować urządzenia zabawowe równoważne, czy
wystarczą Zamawiającemu do sprawdzenia równoważności i spełnienia warunków SIWZ
takie materiały jak karty katalogowe urządzeń, które zawierają nie tylko wizualizację, ale
i  wymiary  oraz  skład  funkcjonalny  urządzeń?  Czy  takie  karty  należy  dostarczyć
Zamawiającemu wraz z ofertą? 
Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga od Oferenta składania razem z ofertą wszelkich dokumentów
świadczących  o  równoważności  urządzeń  zabawowych.  Ponadto  Zamawiający  dopuści
urządzenia  równoważne  spełniające  wymogi  opisane  w  Projekcie  Technicznym,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Opisie Przedmiotu Zamówienia i
powiązanych normach technicznych, a co za tym idzie zaproponowane przez Wykonawcę
urządzenia zabawowe winny posiadać odpowiednie dokumenty atestacyjne wydane przez
odpowiednie instytucje. W OPZ rozdział IV. OBOWIĄZKI WYKONAWCY pkt. 6 opisane są
założenia równoważności.

Pytanie4
Czy Zamawiający  dopuszcza  umowną tolerancję  wymiarów urządzeń +/-  3%? Czy w
przypadku  zaproponowania  urządzeń  zamiennych  Zamawiający  wymaga  dostarczenia
wraz z ofertą koncepcji zagospodarowania urządzeń w celu udowodnienia, iż oferowane
rozwiązania  zamienne  nie  spowodują  istotnych  zmian  w  projekcie?  Czy  Zamawiający
dopuści jako urządzenia równoważne elementy, które posiadają większe odchyły wielkości
od umownych ± 3% względem projektowanych rozwiązań?
Odpowiedź
Zamawiający  dopuszcza  umowną  tolerancję  wymiarów  urządzeń  +/-  3%.  Ponadto
zgodnie  z  OPZ rozdział IV.  OBOWIĄZKI  WYKONAWCY pkt.  54  „Po zakończeniu  robót
Wykonawca  zobowiązany  jest  na  własny  koszt  do  przeprowadzenia  kontroli
wybudowanego  placu  zabaw  przez  jednostkę  inspekcyjną  i  uzyskania  pozytywnego
protokołu kontroli pomontażowej i ocenę zgodności z normą PN-EN 1176 placu zabaw
oraz siłowni plenerowej wg wymogów PN-EN 16630. Powyższe ma na celu potwierdzenie
przez  niezależną  i  uprawnioną  firmę  prawidłowego  wykonania  inwestycji  przez
Wykonawcę.  W  razie  wystąpienia  jakichkolwiek  niezgodności  stwierdzonych  przez
przedmiotową jednostkę Wykonawca na własny koszt doprowadzi urządzenia i zabawki
po montażu do zgodności z aktualnymi Polskimi Normami".

Zamawiający  uzupełnia  treść  opisu  przedmiotu  zamówienia  o  zapis:  „Wszystkie
urządzenia, które obejmuje projekt zagospodarowanie terenu mają być nowe, również



nowe mają być dwie bujaczki, o których mowa w STWiOR pkt. 3 MATERIAŁY, na
stronie 6.  Projekt nie przewiduje przenoszenia dwóch bujaczek z tego samego placu.
Informacja ta została zawarta w STWiOR  pomyłkowo”.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska 

Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych


