
 
 

Tychy, dnia 5 lipca 2021 r. 

TZUK.271.3.2021 
        
  

 

„Wykonawcy” 

  

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ORAZ INFORMACJA  

O ZMIANIE TREŚCI SWZ  

 

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wymiana 

ławek parkowych oraz koszy na odpadki na terenie Parku Suble w Tychach” prowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 19 września  

2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), uprzejmie informujemy, iż do 

Zamawiającego wpłynęły zgodnie z terminem wskazanym w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp zapytania  

o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia. 

 

Treść zapytań oraz stanowisko Zamawiającego jest następujące: 

 

Pytanie nr 1:  

Boki ławki przewidziane są do wykonania z jednorodnych odlewów o zaokrąglonych krawędziach. Na 

takie wykonanie (zgodnie z opisem Zał. nr 1a i Zał. nr 2), ze względów technologicznych, pozwala 

jedynie odlew ze stopu aluminium. Rozumiemy, że to właśnie w takiej technologii mają zostać 

wykonane boki ławek. Proszę o potwierdzenie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji 

warunków zamówienia w następujący sposób - załącznik nr 2 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia, 

dział IV rozdział A pkt 2 ppkt f), w następujący sposób: 

 

Było:  

„f. Stelaż ławki odlewany. Materiał: stal nierdzewna lub stal ocynkowana ogniowo. Odlew stalowy 

pokryty podkładem antykorozyjnym i powlekany piecowym lakierem proszkowym. Kolor stelaża ławki 

wg palety RAL: 7006. Stelaż siedziska pochylony w kierunku tyłu ławki. Wszystkie wyeksponowane 

krawędzie, z którymi istnieje możliwość kontaktu przez użytkownika, powinny posiadać wyoblenia 

zapewniające bezpieczeństwo korzystania.” 

 

Jest: 

„f. Stelaż ławki – materiał: stal nierdzewna lub stal ocynkowana ogniowo powlekana dwukrotnie 

piecowym lakierem proszkowym. Miejsce spawania należy zeszlifować na gładko, z zachowaniem 

kształtu stelaża i jakości wskazanej w zał. nr 1a OPZ. Kolor stelaża ławki wg platery RAL: 9006. Stelaż 

siedziska pochylony w kierunku tyłu ławki. Wszystkie wyeksponowane krawędzie, z którymi istnieje 

możliwość kontaktu przez użytkownika, powinny posiadać wyoblenia zapewniające bezpieczeństwo 

korzystania.” 
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Pytanie nr 2: 

Siedzisko i oparcie ławki, leżanka i kosz na śmieci wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego 

drewna egzotycznego bez sęków. Na rynku dostępne są różne rodzaje drewna egzotycznego o 

różnych właściwościach oraz gęstości. Z naszego doświadczenia wynika, że odpowiednim drewnem 

egzotycznym dla elementów małej architektury byłby gatunek Jatoba (olejowane) z gęstości min. 950 

kg/m3 lub równoważne. Proszę o potwierdzenie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji 

warunków zamówienia w następujący sposób - załącznik nr 2 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia, 

dział IV rozdział A pkt 2 ppkt g), w następujący sposób: 

 

Było:  

„g. Siedzisko i oparcie ławki wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego drewna egzotycznego 

bez sęków, o jednolitej barwie i równomiernym, prostoliniowym usłojeniu. Listwy szlifowane, fazowane 

na krawędziach zewnętrznych. Zaokrąglenie krawędzi najwyższej listwy oparcia i siedziska - zgodne  

z kształtem profilu stelaża ławki. Zabezpieczenie drewna: drewno olejowane dwukrotnie bez barwnika. 

Należy uwzględnić konieczność wzmocnienia listew w miejscach narażonych na największe ugięcia.”  

 

Jest: 

„g. Siedzisko i oparcie ławki wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego drewna egzotycznego 

bez sęków, o jednolitej barwie i równomiernym, prostoliniowym usłojeniu o gęstości min. 830 kg/m
3
. 

Listwy szlifowane, fazowane na krawędziach zewnętrznych. Zaokrąglenie krawędzi najwyższej listwy 

oparcia i siedziska - zgodne z kształtem profilu stelaża ławki. Zabezpieczenie drewna: drewno 

olejowane dwukrotnie bez barwnika. Należy uwzględnić konieczność wzmocnienia listew w miejscach 

narażonych na największe ugięcia.”  

 

Pytanie nr 3:  

Czy dopuszczają Państwo wykonanie daszka kosza na śmieci z blachy stalowej ocynkowanej  

i malowanej proszkowo? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji 

warunków zamówienia w następujący sposób - załącznik nr 2 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia, 

dział IV rozdział B pkt 2), w następujący sposób: 

 

Było:  

„Konstrukcja: blacha stalowa pokryta podkładem antykorozyjnym i powleczona piecowym lakierem 

proszkowym. Kolor kosza wg palety RAL: 9006.  

Drzwiczki i ściana tylna z drewna egzotycznego, bez sęków, o jednolitej barwie i równomiernym, 

prostoliniowym usłojeniu. Zabezpieczenie drewna: olejowane dwukrotnie bez barwnika. Zamawiający 

dopuszcza obłożenie drewnem wszystkich ścianek kosza.  

Daszek kosza: stal kwasoodporna. Pojemnik wewnętrzny: blacha ocynkowana - ocynk ogniowy. 

Otwieranie górnego elementu daszka za pomocą zawiasu wiekowego. Opcjonalnie drzwiczki dolne 

otwierane za pomocą klucza trójkątnego.” 

 

Jest: 

Konstrukcja: blacha stalowa pokryta podkładem antykorozyjnym i powleczona piecowym lakierem 

proszkowym. Kolor kosza wg palety RAL: 9006.  

Drzwiczki i ściana tylna z drewna egzotycznego, bez sęków, o jednolitej barwie i równomiernym, 

prostoliniowym usłojeniu o gęstości min. 830 kg/m
3
. Zabezpieczenie drewna: olejowane dwukrotnie 

bez barwnika. Zamawiający dopuszcza obłożenie drewnem wszystkich ścianek kosza.  
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Daszek kosza: stal kwasoodporna lub stali ocynkowanej ogniowo powlekanej dwukrotnie piecowym 

lakierem proszkowym. Pojemnik wewnętrzny: blacha ocynkowana - ocynk ogniowy. Otwieranie 

górnego elementu daszka za pomocą zawiasu wiekowego. Opcjonalnie drzwiczki dolne otwierane za 

pomocą klucza trójkątnego.” 

 

Pytanie nr 4:  

Czy mocowanie wszystkich elementów do podłoża ma być wykonane, tak jak wskazuje Zał. nr 1a,  

w sposób niewidoczny dla użytkownika (bez widocznych mocowań w postaci śrub – np. ławka do 

betonowego fundamentu)? 

 

Odpowiedź: 

Ławki mają być zamontowane do cokoła i zakotwione w gruncie. Mocowanie do podłoża ma być 

wykonane w sposób niewidoczny dla użytkownika tj. bez widocznych mocowań w postaci śrub.  

 

Pytanie nr 5:  

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym, nr sprawy TZUK.271.3.2021, proszę  

o udzielenie informacji czy stelaże wszystkich ławek, w tym leżaków, powinny być odlewane? Czy 

istnieje możliwość wykonania leżaków z stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na wybrany kolor  

z palety RAL oraz wykończonej lakierem strukturalnym? 

 

Odpowiedź: 

Informacje w tym zakresie Zamawiający zawarł w odpowiedzi do pytania nr 1. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie konstrukcji ławki w technologii spawania,  

kształtowania stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo?  

 

Odpowiedź: 

Informacje w tym zakresie Zamawiający zawarł w odpowiedzi do pytania nr 1. Równocześnie,  
w przypadku technologii spawania, miejsce łączenia elementów musi być zeszlifowane, w taki sposób 
aby był zachowany jednolity kształt. 

 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający załącza do niniejszego pisma 

ujednolicony opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ. 

 

 
POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 
 

 

           

                                                     Z poważaniem, 
                             

                        Pełnomocnik Prezydenta 

                             mgr Barbara Skotniczy 

 
 
Sporządziła: Paula Małajny 


