
 
 

Uzupełnienie do zapytania ofertowego 

W związku z pytaniami zadanymi przez oferentów uzupełnia się, po konsultacji z projektantem, 

zapytanie ofertowe dotyczące zadania „Otwarta Strefa Aktywności” 

1. Wśród urządzeń przewidzianych do instalacji w ramach Otwartej Strefy Aktywności jest do 
posadowienia zestaw zręcznościowy drabinki, pochodzący z grupy popularnie nazywanych 
urządzeń street workout, dla którego obowiązują normy serii PN EN 16630: 2015 
wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe – wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań. W przypadku przekroczenia wysokości swobodnego upadku wynoszącego 
150 cm, trawa nie spełnia wymogów nawierzchni bezpiecznej, a tak jest w przypadku 
proponowanego zestawu. W związku z powyższym pytanie do Zamawiającego, czy 
Zamawiający przewiduje w ramach zadania wykonanie przez Wykonawcę nawierzchni 
bezpiecznej, np. koryta piaskowego leżącego w strefie bezpieczeństwa urządzenia o 
wymaganej głębokości min. 20 cm. 
 - Ponieważ w zamówieniu projektowym nie była sprecyzowana nawierzchnia bezpieczna, 
rozwiązania szczegółowe zostaje w gestii Wykonawcy 
 

2. W dokumentacji stanowiącej załączniki do zapytania zostało określone, że zamówienie 
obejmuje dostawę i montaż dwóch tablic informacyjnych. Prosimy o określenie, jakie 
tablice  Zamawiający przewiduje. Czy chodzi tu o tablicę informacyjną odnośnie zasad 
korzystania z terenu otwartej strefy aktywności oraz tablicę z informacją o programie, z 
jakiego inwestycja została dofinansowana? W przypadku wymogu tablicy z informacja 
odnośnie dofinansowania, prosimy o podanie wielkości planszy, na której musi znaleźć się 
powyższa informacja.  
- Ponieważ w zamówieniu projektowym nie była sprecyzowana treść tablic informacyjnych, 
rozwiązania szczegółowe pozostawiam Wykonawcy 
 

3. Czy dopuszczają Państwo wykonanie drabinek zręcznościowych ze stali ocynkowanej i 
malowanej proszkowo?  

4. Czy dopuszczają Państwo wykonanie kosza na śmieci z blachy ocynkowanej i malowanej 
proszkowo? 

5. Czy dopuszczają Państwo wykonanie stojaka na rowery ze stali ocynkowanej i malowanej 
proszkowo? 
Projektant wyraża zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych odnośnie pytani 3,4,5. 

W pkt.2 zapytanie ofertowego, w opisie przedmiotu zamówienia został omyłkowo wpisany „stół do 

gry w szachy” – powinien być „stół do gry w ping-ponga” zgodnie z projektem robót. Nasadzenie 

zieleni – 10 szt. tuja szmaragdowa – nie wstępuje.  

 

W związku z powyższymi zmianami przesuwa się termin składania ofert do dnia 10.02.2020r. do 

godz. 1000 


