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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa placu zabaw dla dzieci na 

części działki 2016/3 w m. Laszki prowadzonym w trybie podstawowym  

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ) udostępniamy treść zapytań oraz wyjaśnienia. 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający uzna za równoważne wykonanie zestawu zabawowego dla przedszkolaków – zestaw 

kosmiczny: z rur stalowych fi 76,1x3mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo, daszki, burty, 

panele, elementy dekoracyjne z płyty HDPE, podesty, schodki, pochylnie z antypoślizgowej płyty 

HDPE, łączenie elementów do słupków konstrukcyjnych poprzez spaw? 

Odpowiedź pytanie 1: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w dokumentacji o wykonaniu konstrukcji zestawów tematycznych z 

rur stalowych fi 114 i gr. ścianki 2,5 mm.  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału z płyt HDPE przy zachowaniu że parametry 

proponowanego materiału będą równoważne bądź lepsze niż parametry materiału przewidzianego w 

dokumentacji. Na potwierdzenie oferowania równoważnego bądź lepszego materiału należy dołączyć 

wraz z ofertą wykazu rozwiązań równoważnych z oświadczeniem Wykonawcy o oferowaniu tych 

materiałów.  

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający uzna równoważne wykonanie zestawu wspinaczkowego dla dzieci starszych: z rur 

stalowych fi 76,1x3mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo, daszki, burty, panele, elementy 

dekoracyjne z płyty HDPE, podesty, schodki, pochylnie z antypoślizgowej płyty HDPE, ścianki 

wspinaczkowe z antypoślizgowej płyty HDPE, łączenie elementów do słupków konstrukcyjnych 

poprzez spaw? 

Odpowiedź pytanie 2: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w dokumentacji o wykonaniu konstrukcji zestawów tematycznych z 

rur stalowych fi 114 i gr. ścianki 2,5 mm. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału z płyt HDPE przy zachowaniu że parametry 

proponowanego materiału będą równoważne bądź lepsze niż parametry materiału przewidzianego w 

dokumentacji. Na potwierdzenie oferowania równoważnego bądź lepszego materiału należy dołączyć 

wraz z ofertą wykazu rozwiązań równoważnych z oświadczeniem Wykonawcy o oferowaniu tych 

materiałów. 
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