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Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  

pn. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Świt/Jutrzenki w Poznaniu” 

 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej  w Poznaniu, zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą, udziela 

odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, skierowane do 

Zamawiającego we wnioskach nr 1 i 2 z dnia 31 sierpnia 2020 r.: 

 

 

Wniosek nr 1 

Pytanie nr 1: 

W związku z ogłoszonym przetargiem, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn: ,,Modernizacja 

placu zabaw", zamieszczonego dnia 24.08.2020., dziękuję za aktualizację SIWZ oraz udostępnienie Projektu 

Zagospodarowania Placu Zabaw. 

W udostępnionym dokumencie pn. "Projekt Zagospodarowania Placu Zabaw" są widoczne ilości małej architektury, 

jednak nie ma wzmianki o ilościach elementów z zakresu placu zabaw oraz street workout. 

Informację odnośnie spisu materiałów i ilości elementów z zakresu małej architektury, street workout oraz placu 

zabaw znajdują się w pliku excel zatytułowanym "Kosztorys ofertowy" oraz "Specyfikacje techniczne wykonania               

i odbioru robót" (st.36), jednak dane ilościowe podane w tych dokumentach są rozbieżne, proszę o weryfikację oraz 

wskazówkę, który z tych dokumentów traktować nadrzędnie, a które jedynie uzupełniająco w przypadku wystąpienia 

tego typu rozbieżności? 

Odpowiedź: 

Do wyceny i wykonania należy przyjąć: 

Spis elementów placu zabaw i street workout: 

Elementy zabawowe dla dzieci młodszych: 

- tablice edukacyjne, szt. 3 

- piaskownica, szt.1 

- bujak, szt. 2 

- zestaw huśtawek, szt.1 

- zestaw mały, szt.1 

 

Elementy zabawowe dla dzieci starszych: 

- zestaw duży, szt.1 

- karuzela rodeo, szt.1 



 

 

Elementy do street workout 

- poręcze treningowe, szt.1 

- drabinka pionowa, szt.1 

- drążki treningowe, szt. 1 

- drążki z ławką szt. 1 

 

W kosztorysie w pkt. 39 Zakup wraz z montażem bujaka lisek prawidłowa ilość 2 szt. 

 

Wniosek nr 2: 

Pytanie nr 1: 

W związku z ogłoszonym przetargiem, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn: ,,Modernizacja 

placu zabaw", zamieszczonego dnia 24.08.2020., zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej małej 

architektury. Czy dopuszczana jest możliwość zastąpienia przez Wykonawcę elementów małej architektury na 

elementy podobne, np. ławki, które spełniają wymagania projektanta estetyczne oraz materiałowe? 

Odpowiedź: 

Tak, zgodnie z pkt. 3.1. SIWZ. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod względem estetycznym, materiałowym oraz 

parametrów technicznych. 

 

 

 

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu 

 

Barbara Hoffmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: Adam Szymanowski 


