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 Wykonawcy 
 którzy ubiegają się  

                                                                                          o udzielenie zamówienia publicznego                                                    
                                                                                          w nw. postępowaniu       
                                                    
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
               nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 4.845.000 euro na zagospodarowanie             
                terenu placu zabaw przy  ul. Staffa 10  przy Szkole Podstawowej nr 17 w Zespole  
               Edukacyjnym nr 2  w Zielonej Górze w ramach programu   rz ądowego ”Radosna szkoła „ 
 

W dniu 01 czerwca 2011 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 1 i  2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuję 
treść pytania wraz z wyjaśnieniem. 

 
Pytanie 1: 

W dokumentacji przetargowej Zamawiający zamieścił specyfikację urządzeń metalowych oraz 
drewnianych  konkretnego producenta z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych. Czy Zamawiający 
uważa za równoważne i dopuszcza urządzenia konstrukcji metalowej zabezpieczonej antykorozyjnie, o 
podobnych cechach funkcjonalnych, posiadających niezbędne atesty i certyfikaty oraz okres gwarancji 
wymagany przez Zamawiającego?  
 
Wyjaśnienie 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń placu zabaw o podobnej funkcji i z zastosowaniem 
materiałów zgodnych ze specyfikacją lub równoważne o parametrach nie gorszych  w stosunku do wzoru.  
Każde zastosowanie materiałów równoważnych wymaga akceptacji Projektanta i zgody Inwestora po 
złożeniu wniosku wraz z atestami i certyfikatami. Zastosowanie wyposażenia o gorszych parametrach 
materiałowych jest niedopuszczalne. W przypadku zastosowania elementów zabawowych innego 
producenta niż zostały dobrane w projekcie, należy zwrócić szczególną uwagę na ich rozmieszczenie ze 
względu na wielkość stref bezpiecznych. Jednocześnie muszą  być spełnione wymogi określone w 
Specyfikacji technicznej, projekcie zagospodarowania i w SIWZ w tym szczególnie  pozostałe warunki.  
Niedopuszczalne jest przekroczenie stref bezpiecznych i nachodzenie ich na siebie. Wszelkie zmiany 
winny być udokumentowane w postaci rysunkowej w tzw. dokumentacji powykonawczej. 
 
 

Powyższe informacje stanowią integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie. 
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