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Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych i 
urządzeń fitness na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 
 

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie: 
 
Pytanie 1 

Czy karty techniczne urządzeń zabawowych, certyfikatów i atestów, należy dołączyć do oferty 

przetargowej? 
Z treści SIWZ w pkt. IV Opis przedmiotu zamówienia: "Kserokopie kart technicznych urządzeń 

zabawowych, certyfikatów i atestów potwierdzonych za zgodność z oryginałem należy dołączyć do 

dokumentacji przetargowej", nie wynika jednoznacznie, czy Zamawiający wymaga tej dokumentacji do 

oferty, czy na wezwanie po otwarciu ofert. 
Odpowiedź 1 

Zamawiający na podstawie art.26 ust.2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych wezwie 

do złożenia dokumentacji po otwarciu ofert. 

 

Pytanie 2 

Jak Zamawiający określa montaż urządzeń fitness wymienionych w pozycjach: 1 (stepper), 5 (orbitrek), 

10(biegacz) oraz 14 (wioślarz) dołączonej do SIWZ umowy?  

Czy Wykonawca ma przyjąć do wyceny te urządzenia montowane na pylonie, czy montowane do słupa 

posadowionego w gruncie na betonowym fundamencie? 

Odpowiedź 2 

Urządzenia fitness z poz. 1 (stepper), 5 (orbitrek), 10 (biegacz), 14 (wioślarz) są urządzeniami 

wolnostojącymi i powinny być zamontowane na betonowych bloczkach bez dostawiania ich do 

jakiegokolwiek pylona czy słupa. 

 

Pytanie 3 

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie jakie rodzaje ławek należy wycenić. W szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia wyszczególniono ławki z oparciem, ławki bez oparcia oraz młodzieżowe. Zamawiający 

wymienia w załączniku nr 1 do umowy, że należy wycenić 4 szt . - które modele oraz w jakich ilościach 

podlegają wycenie. 

Odpowiedź 3 

Ławki w ilości 4 szt. należy zamontować w następującym układzie: 

a) Smolec Zatorze – ławka z oparciem 1 szt., ławka bez oparcia 1 szt. 

b) Zybiszów -  ławka z oparciem 1 szt., ławka młodzieżowa 1 szt. 


