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 Gmina Tczów w odpowiedzi na złożone zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ) na zadanie: 

„Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Tczowie”  

udziela następujących wyjaśnień: 
 
 
1. Czy Zamawiający wprowadzi autopoprawkę nakazującą aby Wykonawcy dołączyli 
do dokumentacji przetargowej karty techniczne proponowanych przez siebie urządzeń 
zabawowych? Tylko w ten sposób można ocenić i porównać optyczne i estetyczne walory urządzeń 
jakie proponuje wykonawca a jakich oczekuje Zamawiający, karty techniczne zawierające poza 
wizualizacją szczegółowy opis kompletacji, materiałów z jakich wykonano urządzenie oraz sposobu 
montażu 
 Zamawiający po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej wprowadza do SIWZ w Rozdziale 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokumentowania oceny spełniania tych 
warunków. Wymagane dokumenty, w pkt 7 ppkt 3) do dokumentacji przetargowej należy 
dołączyć karty techniczne proponowanych przez siebie urządzeń zabawowych. Zamawiający żądał 
w/w dokumentów do odbioru końcowego robót, ale mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci 
prosi o dołączenie ich do oferty. 
 
 
2. Czy Zamawiający wprowadzi autopoprawkę nakazującą aby Wykonawcy dołączyli 
do dokumentacji przetargowej certyfikaty bezpieczeństwa na oferowane urządzenia zabawowe  
(Atesty Deklaracje zgodności) na elementy małej architektury – potwierdzające ich bezpieczeństwo 
zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1176:2009, PN-EN- 1177:2009? Tylko takie urządzenia 
gwarantują bezpieczeństwo zdrowia i życia przyszłych użytkowników. 
W projekcie budowlanym jest napisane: 
„UWAGA! 
Wszelkie urządzenia należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 oraz 
wytycznymi producentów. Wszystkie montowane urządzenia i elementy placu zabaw muszą 
posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu 
o obowiązujące normy oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.” 
 
 
3. Czy Zamawiający wprowadzi autopoprawkę nakazującą aby Wykonawcy dołączyli 
do dokumentacji przetargowej własne wizualizacje (rzuty z góry i rzuty boczne) z określonymi 
wielkościami nawierzchni placu zabaw – pomarańczowa, niebieska, zieleń? Pozwoli to na 
sprawdzenie czy proponowane urządzenia mieszczą się na projektowanej powierzchni, nie ma 
pokrycia stref bezpieczeństwa oraz że strefy nie wychodzą poza obrys placu zabaw. 
W SIWZ w Rozdziale XIV pkt 2 ppkt 2 Zamawiający żąda od oferentów wykonania zakresu 
zamówienia zgodnie z:   
„2) dokumentacją projektową pod nazwą „Projekt architektoniczno-budowy Plac zabaw przy 
Szkole Podstawowej w Tczowie, realizowany w ramach  Rządowego Programu „Radosna Szkoła "   



3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych pod nazwą „Szczegółowa 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  Plac zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Tczowie, realizowany w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła””. 
Zamawiający określił również wielkość placu zabaw  i rodzaj urządzeń koniecznych 
do przedmiotowego zmówienia. 
Złożone przez oferenta dodatkowe dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego nie będą 
podlegały ocenie.  
 
 
4. Czy Zamawiający może doprecyzować rodzaj drewna z jakiego ma być wykonana konstrukcja 
urządzeń zabawowych oraz sposób ich mocowania na podbudowie (np. drewno klejone minimum 4 
warstwy szlifowane, ryflowane mocowane na stalowych kotwach)? Ma to znaczenie zwłaszcza że 
projektant założył wszystkie elementy wykończeniowe z „górnej półki” tzn. zabezpieczenia 
z HPL/HDPE, elementy stalowe ocynkowane lub nierdzewne. Jednocześnie bardzo ogólny zapis 
o drewnie impregnowanym bez określenia sposobu montażu prowokuje do oferowania gorszego, 
znacznie tańszego rodzaju materiału (drewno lite) z montażem bezpośrednio w nawierzchnię 
(z pewnością w naszym klimacie nie wytrzyma próby czasu przez wymagany okres 60 miesięcy 
gwarancji) – w tym przypadku uszkodzenie konstrukcji zmusi do ingerencję w nawierzchnię 
bezpieczną (stopa fundamentowa znajduje się pod warstwą poliuretanu). 
Drewno klejone z minimum 4 warstw, szlifowane, mocowane na stopach fundamentowych 
betonowanych kotwami ze stali ocynkowanej.  
 
 
 
 

Wójt Gminy Tczów 
/-/ 

inż. Andrzej Wolszczak 
 


