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Pabianice, dnia 20.08.2021 r. 

 

Do Wykonawców 

biorących udział w postępowaniu 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji pn. „Budowa miejsc rekreacji w 
miejscowościach Piątkowisko i Hermanów w Gminie Pabianice” 

Odpowiedzi  za zapytania do treści SWZ oraz zmiana treści SWZ 

Gmina Pabianice reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice działając na podstawie 
art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 
1129 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniżej zapytania 
Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi 
odpowiedziami: 
 

PYTANIE 1. „Na projekcie jest piasek w strefie bezpiecznej zabawek a w przedmiarze 
nie ma mowy nic o piasku.” 

ODPOWIEDZ: Zamawiaj ący wyjaśnia, iż wymaga nawierzchni jak opisano poniżej: 

1. Miejsce rekreacji w Piątkowisku : 

Ze względu na zastosowane urządzenia projektuje się nawierzchnię z piasku o uziarnieniu – 
0,2 do 2 mm grubości 30 cm, stanowiącą tzw. podłoże bezpieczne w strefach bezpieczeństwa 
urządzeń zabawowych.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej 
stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ dla części I  ( budowa miejsca rekreacji w Piątkowisku) 
wiążące są zapisy w następującej hierarchii dokumentów: 

1) Projekt architektoniczno-budowalny; 

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWIORB); 

3) Przedmiar robót. 

 

2. Miejsce rekreacji w Hermanowie: 

Nawierzchnia bezpieczna wykonana z podłoża żwirowego w strefach bezpieczeństwa 
urządzeń zabawowych. Powierzchnia podłoża w zależności od zaproponowanych urządzeń o 
grubości warstwy 30 cm. Materiał – żwir płukany ( gr. 2-8mm). 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej 
stanowiącej załącznik nr 1a do SWZ dla części II  ( budowa miejsca rekreacji w Hermanowie) 
wiążące są zapisy w następującej hierarchii dokumentów: 

1) Projekt architektoniczno-budowalny; 



2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWIORB); 

3) Przedmiar robót. 

 

PYTANIE 2. „Czy można zmienić płot z siatki na płot panelowy.” 

ODPOWIEDZ: Zamawiaj ący wyjaśnia, iż wymaga wykonania płotu jak opisano poniżej: 

Miejsce rekreacji w Piątkowisku: 

Płotek o konstrukcji metalowej panelowej o wysokości min. 70 cm z furtką o szerokości min. 
1 m. 

Miejsce rekreacji w Hermanowie: 

Płotek o konstrukcji metalowej panelowej o wys. 1m. z furtką o szerokości min. 1m. 

 

PYTANIE 3. „Czy Zamawiaj ący wymaga złożenia wraz z ofertą kart technicznych 
urządzeń? Istnieje rozbieżność  informacji w SIWZ”  

ODPOWIEDZ: Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych 
środków dowodowych. Stanowią o tym między innymi niżej zacytowane zapisy SWZ: 

1/ Punkt 4.10 SWZ stanowi :  

„4.10.Przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu 
następujących przedmiotowych środków dowodowych składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą:        -
dla urządzeń, do zamontowania w miejscu rekreacji, wskazanych w punkcie 4.2 SWZ odpowiednio dla 
danej części (tj. dla części I- wymienione w pkt 4.2 SWZ dla części I litera od a) do h); dla cześci II- 
wymienione w pkt 4.2. SWZ dla części II litera od a) do l): 

a) karty techniczne urządzeń wraz ze specyfikacją zaproponowanych urządzeń i numerem 
katalogowym; 
b) certyfikaty potwierdzające zgodność każdego produktu z normą PN-EN: 1176 z umieszczonymi na 
nich numerami katalogowymi widniejącymi na ww. kartach technicznych; 
c) instrukcję montażową dla poszczególnych urządzeń (wymiary prefabrykatów betonowych, wylewek, 
głębokości montażu) z oświadczeniem, że zapewnia on bezpieczeństwo użytkowania.” 

2/ Punkt 8.2 SWZ stanowi : 

„8.2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe tj.: 
-dla urządzeń, do zamontowania w miejscu rekreacji, wskazanych w punkcie 4.2 SWZ  odpowiednio dla 
danej części (tj. dla części I- wymienione w pkt 4.2 SWZ dla części I litera od a) do h); dla cześci II- 
wymienione w pkt 4.2. SWZ dla części II litera od a) do l): 
a) karty techniczne urządzeń wraz ze specyfikacją zaproponowanych urządzeń i numerem 
katalogowym; 
b) certyfikaty potwierdzające zgodność każdego produktu z normą PN-EN: 1176 z umieszczonymi na 
nich numerami katalogowymi widniejącymi na ww. kartach technicznych; 
c) instrukcję montażową dla poszczególnych urządzeń (wymiary prefabrykatów 
betonowych, wylewek, głębokości montażu) z oświadczeniem, że zapewnia on bezpieczeństwo 
użytkowania.” 
 



2/ Punkt 11.13 SWZ stanowi : 

„11.13. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w pkt 8.1 SWZ 
oraz przedmiotowe środki dowodowe, w zakresie wskazanym w pkt. 8.2 SWZ,” 
 

3/ Punkt 13.4 SWZ stanowi : 

„13.4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym 
Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane 
wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach). 
2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ; 
3) przedmiotowe środki dowodowe , o których mowa w rozdziale 8.2 SWZ tj.:  
-dla urządzeń, do zamontowania w miejscu rekreacji, wskazanych w punkcie 4.2 SWZ 
odpowiednio dla danej części (tj. dla części I- wymienione w pkt 4.2 SWZ dla części I litera 
od a) do h); dla cześci II- wymienione w pkt 4.2. SWZ dla części II litera od a) do l): 
a) karty techniczne urządzeń wraz ze specyfikacją zaproponowanych urządzeń i numerem 
katalogowym; 
b) certyfikaty potwierdzające zgodność każdego produktu z normą PN-EN: 1176 z 
umieszczonymi na nich numerami katalogowymi widniejącymi na ww. kartach technicznych; 
c) instrukcję montażową dla poszczególnych urządzeń (wymiary prefabrykatów betonowych, 
wylewek, głębokości montażu) z oświadczeniem, że zapewnia on bezpieczeństwo użytkowania. 
4) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.3 SWZ (jeżeli dotyczy), 
5) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy). 
6) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego 
zasoby: 
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu 
udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu 
lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o 
których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie 
do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od 
Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego 
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).” 
 

 

PYTANIE 4  „Czy strefy bezpieczne urządzeń zabawowych  mają być ograniczone 
obrzeżami? jeśli tak to proszę o podanie rodzaju i wymiarów” 

ODPOWIEDZ: Zamawiający wyjaśnia, że strefy bezpiecznie urządzeń zabawowych są 
nieograniczone obrzeżami. 



PYTANIE 5.  „Czy ogrodzenie ma być z wykonane z  podmurówką?” 

ODPOWIEDZ: Zamawiający wyjaśnia, że ogrodzenie panelowe nie wymaga wykonania 
podmurówki. 

PYTANIE 6.  „Czy pod urządzeniami zabawowymi gdzie hic jest do 1m ma być wykonana 
nawierzchnia bezpieczna z piasku?” 

ODPOWIEDZ: Zamawiający wyjaśnia, że nawierzchnia bezpieczna z piasku ma być 
wykonana pod urządzeniami zabawowymi, których hic jest do 1m. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 7 ustawy Pzp 
dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu 
związania ofertą w następujący sposób:  

1.w rozdziale 14 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pt.: Składanie i otwarcie ofert, 
w punktach 14.3 i 14.4:  

Było:   

„14.3. Termin składania ofert: 23 sierpnia 2021 r. godzina 9.00. 
14.4. Termin otwarcia ofert: 23 sierpnia 2021 r. godzina 12.00.” 

Zostanie zmienione na:  

„14.3. Termin składania ofert: 25 sierpnia 2021 r. godzina 9.00. 
14.4. Termin otwarcia ofert: 25 sierpnia 2021 r. godzina 12.00.” 

 

2. w rozdziale 15 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pt.: Termin związania ofertą, w 
punkcie 15.1:  

Było:  

„15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 21 września 2021 roku.” 

Zostanie zmienione na:  

„15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 23 września 2021 roku.” 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Wójt Gminy Pabianice 

 /-/Marcin Wieczorek 

 

 


