
 
 

Tychy, dnia 7 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 zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia. 

 

Treść zapytania oraz stanowisko Zamawiającego jest następujące: 

 

Pytanie:  

w związku z chęcią przystąpienia do przetargu proszę o odpowiedzi na poniższe pytania: 

Zał. nr 1a do OPZ oraz Zał. nr 2 do SWZ wyraźnie wskazują na to, że boki ławek mają być  

o zaokrąglonych krawędziach. Zał. nr 1a do OPZ ponadto wskazuje, że chodzi o odlew (w jednym 

kawałku). Na takie wykonanie pozwala między innymi technologia odlewu ze stopu aluminium. 

Aluminium jest materiałem ogólnodostępnym na wolnym rynku i każdy podmiot gospodarczy może 

wykorzystywać go w swojej produkcji. Również technologia odlewania jest ogólnie znana i szeroko 

stosowana w praktyce. Z związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie czy dopuszczają 

Państwo wykonanie boków ławek z odlewu ze stopu aluminium? 

Dopuszczenie wykonania boków ławek z odlewu ze stopu aluminium pozwoli na uzasadnione 

zwiększenia konkurencyjności ofert składanych w przedmiotowym postępowaniu. Jednocześnie 

dopuszczenie takiego rozwiązania będzie odpowiadało obiektywnie oczekiwanym potrzebom 

zamawiającego. 

Odpowiedź:  

W zakresie wykonania stależa ławek Zamawiający dopuszcza zastosowanie boków ławek z odlewu 

stopu aluminium, przy zachowaniu jakości wskazanej w zał. nr 1a OPZ. W związku z tym 

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: 
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Było:  

„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.” 

 

Jest: 

„f. Stelaż ławki – materiał: stal nierdzewna lub stal ocynkowana ogniowo lub odlew stopu aluminium, 

materiał powlekany dwukrotnie piecowym lakierem proszkowym. Boki ławek mają być  

o zaokrąglonych krawędziach, 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.” 

 

Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp w związku  

z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób: 

 

a) zmianie ulega termin składania ofert w Dziale XII w pkt 3, tj.: 
 

było: „3.Termin składania ofert: 09.07.2021 roku, godzina 12:00” 

jest: „3.Termin składania ofert: 12.07.2021 roku, godzina 12:00” 

 
b) zmianie ulega termin otwarcia ofert w Dziale XII w pkt 4, tj.: 

 

było: „4.Termin otwarcia ofert: 09.07.2021 roku, godzinie 12:45” 

jest: „4.Termin otwarcia ofert: 12.07.2021 roku, godzina 12:45” 

 
c) zmianie ulega termin związania ofertą w Dziale X w pkt 1, tj.: 

 

było: „1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia 07.08.2021 r.” 

jest: „1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia 10.08.2021 r.” 

 

 
POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 
 

 

           

                                                     Z poważaniem, 
                             

                        Pełnomocnik Prezydenta 

                             mgr Barbara Skotniczy 

 
 
 
Sporządziła: Paula Małajny 


