
 
 

Tychy, dnia 8 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 zapytań oraz stanowisko Zamawiającego jest następujące: 

 

Pytanie nr 1:  

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie profilu stelaża ławek i leżanek w innym kształcie niż 

dwuteowy - np.: kwadratowym zamkniętym? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający preferuje dwuteowy kształt profilu stelaża, dopuszcza również zastosowanie innego 

kształtu np. kwadratowy zamknięty przy zachowaniu jakości, kształtu i wizualizacji technicznej 

wskazanej w zał. nr 2 do SWZ oraz zał. nr 1a do OPZ. 

 

Pytanie nr 2 i 3:  

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej liczby listew drewnianych w siedzisku i oparciu ławek 

i leżanki niż podane w załączniku nr. 1a do OPZ? 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej długości odległości pomiędzy listwami drewnianymi 

w siedzisku i oparciu ławek i leżanki niż podane w załączniku nr. 1a do OPZ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany przedziału ilości, grubości i odległości desek w ławce, i leżance oraz 

podaje przedział ilości listew w koszu na śmieci. Pozostałe parametry pozostają bez zmian. 

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

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

iż zmianie ulega: 
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a) w dziale IV rozdział A pkt 3: 

Było: 

Parametry elementów siedziska: 

Grubość listew 30-40 

Odległość pomiędzy listwami 8-12 

Liczba listew w siedzisku 10-12 szt. 

Liczba listew w oparciu 15-18 szt. 

 

Jest:  

Parametry elementów siedziska: 

Grubość listew 30-48 

Odległość pomiędzy listwami 7-10 

Liczba listew w siedzisku 8-10 szt. 

Liczba listew w oparciu 9-11 szt. 

 

 

b) w dziale IV rozdział A pkt 4: 

Było: 

Parametry elementów siedziska: 

Grubość listew 30-48 

Odległość pomiędzy listwami 6-10 

 

Jest:  

Parametry elementów siedziska: 

Grubość listew 30-40 

Odległość pomiędzy listwami 8-12 

 

c) w dziale IV rozdział A pkt 5: 

Było: 

Parametry elementów siedziska: 

Grubość listew 30-48 

 

Jest:  

Parametry elementów siedziska: 

Grubość listew 30-40 

Odległość pomiędzy listwami 8-12 

 

d) w dziale IV rozdział B pkt 3 poprzez dodanie: 

 

Parametry elementów kosza: 

Liczba listew 26-30 szt. 

 

Pytanie nr 4:  

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału w stelażach ławek, leżanki i kosza ze stali 

ocynkowanej galwanicznie i malowanej proszkowo na kolor według palety RAL9006? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału małej architektury ze stali ocynkowanej galwanicznie 

i powlekanej dwukrotnie piecowym lakierem proszkowym w kolorze wg palety RAL: 9006, przy 

zachowaniu jakości, kształtu i wizualizacji technicznej wskazanej w zał. nr 2 do SWZ oraz zał. nr 1a do 

OPZ. 

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

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

iż zmianie ulega zapis w dziale IV rozdziale B pkt 2, tj.: 

 

Było: 

„2. Opis materiałowy i konstrukcyjny 

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.  

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.” 

 

Jest:  

„2. Opis materiałowy i konstrukcyjny 

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.  

Daszek kosza: stal kwasoodporna lub stali ocynkowanej ogniowo lub galwanicznie powlekanej 

dwukrotnie piecowym lakierem proszkowym. Pojemnik wewnętrzny: blacha ocynkowana - ocynk 

ogniowy lub galwaniczny. Otwieranie górnego elementu daszka za pomocą zawiasu wiekowego. 

Opcjonalnie drzwiczki dolne otwierane za pomocą klucza trójkątnego.” 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami w dniu 07.07.2021 r. oraz 08.07.2021 r. Zamawiający 

załącza do niniejszego pisma ujednolicony opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do 

SWZ. 

 

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

jest: „3.Termin składania ofert: 13.07.2021 roku, godzina 12:00” 
 

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

było: „4.Termin otwarcia ofert: 12.07.2021 roku, godzinie 12:45” 

jest: „4.Termin otwarcia ofert: 13.07.2021 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 10.08.2021 r.” 

jest: „1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia 11.08.2021 r.” 
 

 
 
 
POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 
 

 

           

                                                     Z poważaniem, 
                             

                        Pełnomocnik Prezydenta 

                             mgr Barbara Skotniczy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Paula Małajny 


