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ZP.271.18.2016     

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 odpowiedzi na złożone pytania: 
 
Pytanie 1.  
Chciałbym sie dowiedzieć czy urządzenia Fitness maja być montowane na Pylonach czy na słupach.  
Odpowiedź 1  
Zamawiający informuje, że urządzenia fitness powinny być zamontowane na słupach. 
 
Pytanie 2.  
Proszę o przedstawienie rysunków poglądowych urządzeń oraz o doprecyzowanie opisów. 

1) Urządzenie huśtawka podwójna – z jakiego materiału należy wykonać urządzenie? 
2) Urządzenie karuzela ażurowa – czy urządzenia posiada siedziska? 
3)  Urządzenie zestaw zabawowy oraz zestaw zabawowy linowy – proszę o podanie wszystkich 

elementów składowych urządzeń. 
Odpowiedź 2. 

1) Zgodnie z informacją zawartą w SIWZ wszystkie urządzenia zabawowe powinny być fabrycznie 
nowe, atestowane, o konstrukcji metalowej ocynkowane, malowane proszkowo lub lakierem 
akrylowym. 
2) Urządzenie karuzela ażurowa posiada siedziska. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod 
warunkiem zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, gabarytowych, 
kolorystycznych, technologicznych, bezpieczeństwa i gwarancji. Dopuszcza się 5% odchyłki pod 
względem wymiarów elementów. 

 

  

 
 



 
 
 

3)  zestaw zabawowy o następujących parametrach:  

 max wysokość upadku 0,6 m,  

 dł./szer./wys. – 4,63/2,64/1,35 m 

 pow. zderzenia 7,4x5,5 m, 
składający się z następujących elementów: 

 zjeżdżalni, 

 dwóch wieżyczek, 

 tuby do przechodzenia, 

 schodków, 

 dodatkowego wyposażenia typu luneta, maszt, ster 
Elementy stalowe powinny być ocynkowane i pomalowane proszkowo lub wykonane ze stali 
nierdzewnej. Podesty ze schodkami ze sklejki antypoślizgowej- wodoodpornej, wszelkie wypełnienia z 
tworzywa sztucznego lub sklejki wodoodpornej, ślizg zjeżdżalni wykonany z blachy chromowej. 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania  parametrów  jakościowych, 
estetycznych, materiałowych, gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczeństwa  i 
gwarancji. Dopuszcza się 5% odchyłki pod względem wymiarów elementów. 

 

 
 
 
zestaw zabawowy linowy - urządzenie o konstrukcji przypominającej pajęczą sieć rozciągniętej na 
min 8 słupkach połączonej pomostem linowym ze zjeżdżalnią. Wejścia na pajęczynę wykonane z 
kratki linowej zakotwionej w ziemi – min 3 wejścia. Max wysokość upadku 0,9 m; wymiary zestawu 
dł./szer./wys. min 7,23x4,02x1,85 m. 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania  parametrów  jakościowych, 
estetycznych, materiałowych, gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczeństwa  i 
gwarancji. Dopuszcza się 5% odchyłki pod względem wymiarów elementów. 
 



 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę wieży w kształcie koła na wieżę kwadratową, o słupach 
konstrukcyjnych z profilu zamkniętego 70x70 mm? 
Odpowiedź 3  
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę wieży w kształcie koła na wieżę kwadratową. 
 


