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Dotyczy: zamówienia publicznego w zakresie realizacji inwestycji pn. Adaptacja istniejącego budynku
położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby Urzędu
Miejskiego oraz Przedszkola.
W związku ze złożonymi pytaniami w sprawie treści SIWZ na zadanie pn. Adaptacja istniejącego
budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby Urzędu
Miejskiego oraz Przedszkola, działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.). wyjaśniamy:
PYTANIA:
W związku z zapisami w projekcie „Opis placu zabaw w Kowalewie”:
„2.1.4.6 Wytyczne dla wykonawców zadania
Zaprojektowane urządzenia są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca może zastosować urządzenia
dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w projekcie.
Wykonawca proponując urządzenia równoważne do zaprojektowanych winien potwierdzić ich
równoważność przedstawiając ich karty techniczne w ofercie, aby potwierdzić wymagania
technologiczne, wielkościowe, ilościowe i jakościowe urządzeń.
Zaproponowane karty techniczne urządzeń winny zawierać: wizualizację produktu, parametry
wielkościowe, materiałowe, technologiczne, zestawienie elementów oraz funkcjonalności poszczególnych
urządzeń zabawowych.
Wykonawca składając ofertę równoważną jest zobowiązany dołączyć do oferty koncepcję
zagospodarowania terenu udowadniając, iż oferowane produkty spełniają założenia projektu.
Zastosowane urządzenia nie mogą mieć strefy funkcjonowania większej niż przewiduje tolerancja,
ponieważ wiąże się to ze zmianami ich ułożenia w terenie, oraz większą ilością nawierzchni bezpiecznej
Zaproponowane urządzenia winny posiadać aktualne certyfikaty jednostek akredytowanych dla
poszczególnych urządzeń zabawowych, potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą PN-EN
1176:2009.
W celu porównania równoważności funkcjonalnej i technologicznej urządzeń wymaga się aby oferta
zawierała:
Karty Technicznej z opisem elementów składowych zestawów oraz minimalnymi i maksymalnymi
wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa.
- Karty techniczne urządzeń.
- Aktualne certyfikaty akredytowanych jednostek certyfikujących (np. TUV, COBRABiD) na każde
urządzenie z osobna , potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą PN-EN 1176
- Koncepcję zagospodarowania terenu z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa w celu weryfikacji
wielkości oferowanych urządzeń i nienachodzenia na siebie stref bezpieczeństwa -(dotyczy urządzeń
równoważnych) .
1. W jaki sposób Zamawiający dokona oceny spełniania równoważności pod względem funkcji oraz
technologii wykonania oferowanych urządzeń zabawowych, a także ich zgodności z normą PN-EN1176 ?
Odpowiedź 1.

Zgodnie z pkt. 3.3. SIWZ oraz § 1 pkt 12 wzoru umowy
„Podane nazwy własne (pochodzenie, producent itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla
określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Dopuszcza się zastosowanie
rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co
wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być
gorsza od jakości określonego produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany
produkt. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania są
równoważne”.
Zgodnie z § 1 pkt 6 wzoru umowy
„Wszystkie użyte przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia materiały muszą:
odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, określonych w ustawie Prawo budowlane, posiadać stosowne certyfikaty, deklaracje
zgodności lub inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania określone dokumentacją projektową
oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”.
2. Czy Zamawiający wymaga, zgodnie z przytoczonymi zapisami w projekcie, przedłożenia na etapie
składania ofert:
Karty Technicznej z opisem elementów składowych zestawów oraz minimalnymi i maksymalnymi
wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa.
- Karty techniczne urządzeń.
- Aktualne certyfikaty akredytowanych jednostek certyfikujących (np. TUV, COBRABiD) na każde
urządzenie z osobna , potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą PN-EN 1176
- Koncepcję zagospodarowania terenu z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa w celu weryfikacji
wielkości oferowanych urządzeń i nie nachodzenia na siebie stref bezpieczeństwa -(dotyczy urządzeń
równoważnych) .
Odpowiedź 2.
Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga przedłożenia wymienionych w pytaniu
dokumentów. Wymienione dokumenty będą wymagane przed przystąpieniem do wbudowania w
przypadku zamiaru stosowania innych urządzeń niż określone w dokumentacji projektowej.
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