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Urząd Miejski w Łomiankach 
 
Referat Zamówień Publicznych 

  Łomianki, dnia 03.08.2020 r.  
RZP. 271.21.2020       
         
         Wykonawcy  
 
Dotyczy: RZP.271.21.2020 Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-
sportowym przy ul. Akacjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej - zad. 2020/30. Zamawiający 
działając zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1843) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z 
odpowiedziami  bez ujawniania źródła zapytania oraz zmienia zapisy SIWZ w poniższym zakresie. 
 
Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1843) przekazuje treść zapytań do SIWZ 
wraz z odpowiedziami  bez ujawniania źródła zapytania. 
 

1. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie Piramida Liniowa (Pająk) ze zjeżdżalnią tubowym posiadało 
aktualny certyfikat potwierdzający zgodność z aktualną normą PN EN 1176 wydany w systemie 
akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji? Odpowiedź  Pyt. 1: TAK 

2. Czy Zamawiający może określić parametry urządzenia Piramida Liniowa (Pająk) ze zjeżdżalnią 
tubowym, minimalne wymiary wraz z wysokością Odpowiedź Pyt 2:  szerokość urządzenia – około 6 – 
6,5 m; długość urządzenia – około 10 – 11 m; wysokość urządzenia – 4 – 4,5 m; maksymalna 
wysokość upadku 1,4 – 1,8 m 

3. Czy Zamawiający wymaga aby słup konstrukcyjny urządzenia Piramida Liniowa (Pająk) ze zjeżdżalnią 
tubowym był wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo? Odpowiedź  Pyt. 3: TAK 

4. Proszę o określenie tolerancji  wymiarów urządzenia Piramida Liniowa (Pająk) ze zjeżdżalnią 
tubowym, wyrażonej w  Odpowiedź Pyt. 4:  Wymiary urządzeń mogą różnić się w stosunku do 
wymiarów przedstawionych w dokumentacji o +/- 10 %. Należy zwrócić uwagę na właściwy rozkład 
stref bezpieczeństwa urządzeń zabawowych. 

5. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy w wycenie Wykonawca winien umieścić projekt oraz cenę 
wykonania fontanny i oświetlenia ulicznego (punkt 13.1.10 i 13.1.11 – projektu budowlanego), czy 
nie wchodzi to w zakres wyceny? 

Odpowiedź Pyt. 5:  Nie należy wyceniać  uzyskania dokumentacji  na podłączenie  jak również kosztu  
zakupu  fontanny wraz z montażem. To zadanie  będzie realizowane w kolejnym etapie. 

 
 
Niniejsze pismo  należy traktować jako integralną część SIWZ. 
 
 
Sprawę prowadzi:  
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