
 

 

 
 
 

Łódź, dnia 14.07.2020 r. 
ZIM-DZ.2620.26.2020 
 

WYKONAWCY 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Rozbudowa placu zabaw w Parku 
Osiedlowym nad Nerem”  w systemie zaprojektuj i wybuduj” Nr sprawy ZIM-
DZ.2620.26.2020 
 
I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),  zwanej dalej ustawą Pzp – do 
Zamawiającego zostały wniesione pytania1 Wykonawców, na które Zamawiający udziela 
poniższych odpowiedzi.  
 

ZESTAW I 
Pytanie 1: 
Projekt podaje: 
2.2. Zakres robót budowlanych: 
d) zakup i montaż elementów małej architektury: 
stojaki rowerowe min. 2 szt., 
ławki min 3 szt., ławka z przewijakiem 1 szt., 
kosze min. 3 szt., 
ogrodzenie wokół nowego placu zabaw z furtką (wys. do 1m) 
tablica informacyjna z instrukcją dot. korzystania z placu zabaw, 
tablica informacyjna – Budżet Obywatelski, 
Natomiast w dalszej części opracowania opisane są kosze do segregacji odpadów oraz 
kosze z jedną komorą. 
Proszę o wyjaśnienie jaka jest oczekiwana ilość koszy poszczególnych typów. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż oczekiwana ilość koszy to: 
 

1. Kosze jednokomorowe – 2 szt. 

2. Kosz do segregacji odpadów – 1 szt. 

 

ZESTAW II 

Pytanie 1: 

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie ogrodzenia panelowego (wys. 1 m)? 

                                                 
1 Treść pytań Zamawiający przekazuje w pisowni oryginalnej. 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami PFU Zamawiający dopuszcza zastosowanie ogrodzenia modułowego 
o wysokości do 1m. Należy przez to rozumieć ogrodzenie z użyciem przęseł i słupków 
prefabrykowanych z elementów metalowych (elementy betonowe wyklucza Uchwała RMŁ 
nr XXXVII/966/16). 
 
Pytanie 2: 

Jakiej długości jest planowane ogrodzenie? 
 
Odpowiedź: 
Długość ogrodzenia zależna będzie od ustalenia dokładnej lokalizacji oraz rozmieszczenia 
urządzeń zabawowych z uwzględnieniem ich stref bezpieczeństwa. Rozmieszczenie 
urządzeń wynikać będzie ze szczegółowej analizy sytuacyjno-wysokościowej i przyrodniczej 
terenu inwestycji, dlatego dokładne określenie parametru będzie możliwe dopiero na etapie 
projektowania. 
 

Pytanie 3: 

Z jakich materiałów mają zostać wykonane zabawki: 
- Zestaw zabawowy "domek" lub zestaw zabawowy "statek" 
- Lokomotywa 
- Huśtawka wahadłowa z siedziskami koszowymi 
Czy wszystkie planowane urządzenia są stalowe, czy drewniane? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyklucza zastosowanie urządzeń posiadających w swojej konstrukcji drewno 
z uwagi na szybkie zużycie materiału. Zalecane jest zastosowanie urządzeń posiadających 
konstrukcje metalowe, zabezpieczone przed korozją oraz czynnikami zewnętrznymi. 
Dopuszcza się zastosowanie wysokiej jakości tworzyw np. HDPE przy elementach 
dekoracyjnych, dachach, burtach itp.  
 
Pytanie 4: 

Prosimy o podanie wymiarów trampoliny ziemnej. 
 
Odpowiedź: 
Wymiary trampoliny ziemnej: mata do skakania o wymiarach max do 100cm x 100cm. 

 
Pytanie 5: 

Prosimy o podanie ilości m2 alejki parkowej. 
 
Odpowiedź: 
Doprecyzowanie długości oraz dokładnego toru alejki parkowej zależne będzie 
 od dokładnej lokalizacji nowego placu zabaw w terenie. Rozmieszczenie urządzeń wynikać 
będzie ze szczegółowej analizy sytuacyjno-wysokościowej i przyrodniczej terenu inwestycji, 
dlatego dokładne określenie parametru będzie możliwe dopiero na etapie projektowania. 
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Pytanie 6: 

Prosimy o podanie wymiarów placu. 
 
Odpowiedź: 
Projektowany plac zabaw może być połączony z istniejącym lub rozbudowany jako odrębny 
element zagospodarowania Parku.  
Dokładny wymiar placu zabaw zależy od rozmieszczenia poszczególnych urządzeń 
zabawowych (z uwzględnieniem ich stref bezpieczeństwa), dlatego jego docelowy rozmiar 
należy szacować na podstawie powierzchni niezbędnej do lokalizowania wymaganych 
urządzeń zabawowych powiększonej o przestrzeń komunikacyjną. Rozmieszczenie 
urządzeń wynikać będzie ze szczegółowej analizy sytuacyjno-wysokościowej i przyrodniczej 
terenu inwestycji, dlatego dokładne określenie parametru będzie możliwe dopiero na etapie 
projektowania. 
 
Pytanie 7: 

Czy na placu poza nawierzchnią bezpieczną piaskową (pod urządzeniem zabawowym 
koparka), nawierzchnią poliuretanową w strefach bezpieczeństwa zabawek oraz 
alejką parkową na pozostałej części placu projektuje się tylko nawierzchnie 
trawiastą? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zaleca zastosowanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej pod urządzeniem 
zabawowym koparka, nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej pod urządzeniem 
przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Pod pozostałymi urządzeniami zabawowymi 
należy zastosować  nawierzchnie bezpieczną (zalecana poliuretanowa), jednak Zamawiający 
dopuszcza możliwość zastosowania nawierzchni mieszanych (poliuretan, piasek, trawa).  
Teren nie przeznaczony pod lokalizację urządzeń, komunikacji i małej architektury 
przewiduje się wykonać jako trawnik. 
 
Pytanie 8: 

Czy planowana nawierzchnia trawiasta może być trawą z siewu, czy wymagają 
Państwo trawy z rolki? 
 
Odpowiedź: 
W zapisach PFU podany jest skład mieszanki jaki powinien być zastosowany podczas 
odtwarzania/zakładania trawnika. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania trawnika z rolki. 
 
Pytanie 9: 

Prosimy o ustalenie koloru nawierzchni poliuretanowej, ponieważ istnieją ogromne 
rozbieżności cenowe w kolorach. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zaleca zastosowanie nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym - RAL 
3016 dodatkowo, miejscowo, należy przewidzieć zastosowanie nawierzchni w innym kolorze 
jako elementu dekoracyjnego. 
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Powyższe wyjaśnienia, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne 
 
 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia  
w ofercie treści udzielonych wyjaśnień. 
 
 
 
 

              
              DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 
              /podpis nieczytelny/ 

            Agnieszka Kowalewska-Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska   
Wydział Zamówień Publicznych                      
tel. 42/ 638-58-37 
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