
 
FUNDUSZE EUROPEJS KIE –  DL A ROZW OJU INNOWACYJNEJ W IE LKOPOLSKI  

 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci 

Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-57-03/10 
l.dz.: ZP.KW-00313/10 

Data: 
30.09.2010 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA:  

1. W specyfikacji wybranych przez Zamawiającego urządzeń zabawowych jest informacja o konieczności zastosowania 
nawierzchni bezpiecznych. Nie jest jednak określone jakiego typu ma to być nawierzchnia. Proszę zatem o określenie 
rodzaju nawierzchni bezpiecznych pod poszczególne urządzenia zabawowe. Czy mają to być nawierzchnie piaskowe czy 
EPDM z tworzyw sztucznych. Jeśli z tworzyw, to proszę o sprecyzowanie, pod które urządzenie będzie wymagana taka 
nawierzchnia i o jakiej grubości? NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe szczególnie pod duŜe urządzenie wielofunkcyjne wymagana 
byłaby nawierzchnia EPDM o odpowiednio wysokim parametrze wysokości bezpiecznego upadku, gdyŜ nawierzchnia 
piaskowa nie spełniałaby wymagań normowych. 

2. Zamawiający określił w przedmiarze urządzenia 10240 i 1540 jako „Nature”. Tymczasem są to wg danych producenta 
urządzenia serii „Pionier”. Proszę o sprecyzowania wymagań. 

3. Na planie zagospodarowania terenu widoczne są placyki z rzeźbami. Czy do wykonania są tylko postumenty dla tych 
rzeźb, czy w zakresie zamówienia jest równieŜ wykonanie i montaŜ rzeźb. Jeśli tak to proszę o szczegóły. 

4. Co dokładnie Zamawiający rozumie poprzez zapis „W okresie dwuletniej pielęgnacji Wykonawca umoŜliwi czynny 
udział wychowanków Ośrodka w dbaniu o zieleń”? 

5. Przedmiar „Kanalizacja sanitarna i deszczowa”. Określono 1 komplet. Proszę o określenie ilości skrzynek Wavin 
Q – Bic, poniewaŜ informacje zawarte w projekcie są niejednoznaczne. 

6. Wykopy. Według dokumentacji geologicznej poziom wody występuje dość płytko pod powierzchnią terenu. 
Czy w przypadku podwyŜszonego poziomu wody Zamawiający potraktuje konieczność odwodnienia wykopów przy 
pomocy np. igłofiltrów jako roboty dodatkowe? 

7. Proszę o informację jakiego typu powinno być ogrodzenie wokół stawu (zwykłe z siatki, z paneli zgrzewnych, 
ocynkowane, malowane, ilość furtek)? 

8. Kto ponosi koszty administracyjne ewentualnych wycinek drzew i krzewów kolidujących z realizowanymi obiektami – 
Wykonawca czy Zamawiający? 

9. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli będzie 
powodowała zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy? Czy dopuszcza się zwiększenie 
wynagrodzenia o kwotę równą róŜnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę? 

10. Urządzenia zabawowe. Zgodnie z otrzymanymi od firmy Lars Laj informacjami firma nie posiada w tej chwili 
aktualnych certyfikatów na trzy wymagane przez Zamawiającego urządzenia zabawowe: 11260, 1264 i 12163. 
Urządzenia są w tej chwili w trakcie certyfikacji za granicą. PoniewaŜ firma nie moŜe dać gwarancji, iŜ certyfikaty 
te dostarczone zostaną wraz z tłumaczeniami do chwili złoŜenia ofert uprzejmie proszę o przesunięcie terminu składania 
ofert lub ustosunkowanie się Zamawiającego do problemu. 

11. Urządzenia zabawowe. Zgodnie z informacją od firmy Huck urządzenie o numerze 4631 – 10PS jest w rzeczywistości 
urządzeniem 4631 – 10, gdzie PS oznacza jedynie gatunek drewna. Firm posiada certyfikat na urządzenie o numerze 
4631 – 10 (bez oznaczenia PS). Czy Zamawiający zaakceptuje certyfikat na urządzenie 4631 – 10? 

12. Proszę o wskazanie właściwego PKWiU dla robót budowlanych oraz potwierdzenie, iŜ zastosowanie stawek VAT 
zasugerowanych przez Zamawiającego jest poprawne. 

13. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy do oferty naleŜy załączyć kosztorysy opracowane na podstawie zamieszczonych 
przez Państwa przedmiarów robót. 

 
 



ODPOWIEDZI:  

1. Nawierzchnie bezpieczne przy urządzeniach naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta oraz normami PN–EN 
1176 i PN–EN 1177. PoniewaŜ w Ŝadnym z zastosowanych urządzeń dydaktycznych maksymalna wysokość 
swobodnego upadku nie przekracza 300 cm, Zamawiający przewiduje zastosowanie nawierzchni piaskowych 
o odpowiedniej grubości. 

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie urządzeń 10240 i 10540 z linii produktów „Pionier” wg numeru katalogowego 
producenta lub równowaŜnych. 

3. Wykonanie i montaŜ rzeźb nie jest przedmiotem zamówienia. Zgodnie z przedmiarem robót na „Zagospodarowanie 
Terenu” poz. 19 Wykonawca ma za zadanie „wykonanie wewnątrz placyków cokołów wys. 20 cm z róŜnych materiałów 
(drewno, kamień, beton, cegła), dla rzeźb, które zostaną w przyszłości zbudowane przez dzieci”. 

4. Zamawiający planuje, iŜ w pielęgnacji nasadzeń zielonych ze szczególnym uwzględnieniem ogrodu warzywnego 
i ziołowego oraz bylin i nasadzeń jednorocznych będą brać udział wychowankowie Ośrodka. Będzie on polegał 
na obecności dzieci w trakcie przygotowania podłoŜa, dotyku przygotowanej ziemi, siania lub sadzenia roślin 
na wybranym fragmencie, podlewania i oczyszczania z chwastów. Szczegółowy zakres udziału wychowanków 
w pielęgnacji zieleni uzgodniony zostanie z Wybranym wykonawcą i odbywać się będzie pod opieką wychowawców 
Ośrodka, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. 

5. Zgodnie z projektem na „Uregulowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynków Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Owińskach” zaprojektowano wykonanie 2 modułów rozsączających wodę deszczową, jeden dla 
magazynowania wody z dziedzińca i placu zabaw, drugi dla magazynowania deszczówki z pozostałych dachów. 
Szczegółowy opis modułów znajduje się na rys nr 1 w/w projektu. 

6. Wykonawca w złoŜonej ofercie winien uwzględnić ewentualną konieczność odwodnienia wykopów. 

7. Ogrodzenie naleŜy wykonać z siatki ocynkowanej i powlekanej w kolorze zielonym o wysokości 100 cm, z trzema 
furtkami oraz słupkami w rozstawie co 1,5 m. 

8. Koszty administracyjne ewentualnych wycinek drzew i krzewów kolidujących z realizowanymi obiektami ponosi 
Wykonawca.  

9. Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT i jednocześnie 
nie dopuszcza zwiększenia wynagrodzenia o kwotę róŜnicy podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 

10. Wszystkie uŜyte nazwy własne słuŜą określeniu parametrów technicznych urządzeń przewidzianych do montaŜu. 
W opisie przedmiotu zamówienia podano elementy jakie będą brane pod uwagę przy ocenie równowaŜności. 
Wykonawca moŜe zastosować urządzenia innych firm spełniające kryteria równowaŜności i tak zamiast: 
Lars Laj nr kat:  11260 – np.: huśtawka na spręŜynie Tandem Kogut firmy Saternus nr kat 8020, 

11264 – np.: bujak spręŜynujący firmy Miracle nr kat 926, 
12163 – np.: huśtawka wagowa Maluch firmy Muller nr kat 23450. 

11. Tak. Zamawiający dopuszcza przedłoŜenie certyfikatu dotyczącego urządzenia o numerze 4631–10. 

12. Zgodnie z zapisami Rozdziału XII SIWZ Wykonawca winien w ofercie uwzględnić obowiązujące stawki podatku VAT 
w wysokości: 
– 7 % w odniesieniu do prac ujętych w przedmiarach: „Zagospodarowanie terenu”, „Tereny zielone”, „Melioracja 

stawu”, „Sieć wodociągowa” i „Instalacje elektryczne” oraz do prac ujętych w Dziale 4 – Budowa kanalizacji 
drenaŜowej (poz. 42 – 50) przedmiaru „Uregulowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, a takŜe dwuletniej 
pielęgnacji zielni. 
Dla danego zakresu zastosowano PKWiU 01.41.12-00.00. Stawkę VAT ustalono zgodnie z art. 41 ustawy o podatku 
od towarów i usług  z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z  2004 r. Nr 54  poz. 535, ze zm.), załącznik nr 3 poz. 135. 

– 22% w odniesieniu do pozostałych prac ujętych w przedmiarze „Uregulowanie systemu kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej”, oraz do prac ujętych w przedmiarze „Uregulowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 
dziedziniec i plac zabaw”. 
Dla danego zakresu stawkę VAT ustalono zgodnie z art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług  z dnia 11 marca 
2004 r. (Dz. U. z  2004 r. Nr 54  poz. 535, ze zm.). 

13. Zamawiający nie wymaga przedłoŜenia kosztorysów ofertowych. Wykonawca winien do oferty załączyć dokumenty 
i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V SIWZ. 

 
 
 

 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 

http://www.powiat.poznan.pl, e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl 
tel. +48 (61) 841 05 00      fax +48 (61) 848 05 56 
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