
ZAPYTANIE nr 5 
 

Dotyczy przetargu na „Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw 
z wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1163/54 w mieście Szczuczyn” 

 
Pytania: 

1. Proszę wskazać poprawne ilości urządzeń zabawowych, ponieważ między 

przedmiarem, a wykazem urządzeń, a wyposażeniem terenu zagospodarowania 

występują rozbieżności w ilościach i rodzajach urządzeń zabawowych. 

2. Czy zamawiający dopuszcza montaż karuzeli tarczowej w platformą z blachy 

ryflowanej, czy tylko z platformą pokrytą granulatem EPDM? 

3. Proszę wskazać poprawne ilości stojaków na rowery w wykazie jest 1 szt., 

a w przedmiarze 2 szt. 



Szczuczyn, dnia 12.01.2012 r. 
Gmina Szczuczyn 
Pl. 1000-lecia 23 
19-230 Szczuczyn 
 
RRI.271.01.2012 

 
 
Zainteresowani oferenci 

 
 

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 4 dotyczące 

prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie 

terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1163/54 

w mieście Szczuczyn”, udziela następującej odpowiedzi: 

 

Odpowiedzi: 

1. Ilość urządzeń zgodna z ilością wskazaną w przedmiarze. 
Przy wycenie poszczególnych urządzeń zabawowych należy kierować się rysunkami 
urządzeń zamieszczonymi w projekcie, które dokładnie ukazują parametry techniczne 
i wizualne oraz cechy funkcjonalne wymaganych urządzeń. 
Jednocześnie Zamawiający nadmienia, że zgodnie z SIWZ wszystkie ewentualnie 
wskazane z nazwy materiały (wyroby) należy rozumieć, jako określenie wymaganych 
parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że na wskazane 
z nazwy materiały i wyroby, dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych tj. 
takich, które mają te same parametry, cechy funkcjonalne, co wskazane w dokumentacji. 
Ich, jakość nie może być gorsza, od jakości określonych w dokumentacji produktów oraz 
powinny mieć parametry nie gorsze niż produkty zamieszczone na rysunkach urządzeń 
stanowiących integralną część dokumentacji projektowej. 

2. Karuzela tarczowa musi spełniać wymogi podane w dokumentacji, biorąc to pod uwagę 
platforma karuzeli ma być pokryta granulatem EPDM. 

3. Ilość stojaków na rowery zgodna z ilością wskazaną w przedmiarze. 
 

W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi nie modyfikują treści SWIZ zamawiający nie 

przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu 

składania ofert pozostają bez zmian. 

 

Burmistrz Szczuczyna 

Artur Kuczy ński 
 


