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Wyjaśnienia i zmiana  

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 3 
 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej Nr 2 przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli. 
 

Działając na podstawie 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający Szkoła 

Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli 

przekazuje treść pytań oraz wyjaśnienia i zmianę treści specyfikacji istotnych 

warunków: 
 

Pytanie nr 1 
W związku z udzielonymi w dn. 01.06.2020 r. odpowiedziami i dalszymi 

niejasnościami, ponawiamy pytanie, czy grubość nawierzchni poliuretanowej 

dostosować do wysokości upadku poszczególnych urządzeń, czy też wykonać ją 

zgodnie z projektem, gdzie grubość nawierzchni dobrana jest do wysokości 

urządzenia, a nie wysokości upadku z niego.  Przykładowo: zestaw zabawowy posiada 

wysokość upadku ok. 150 cm, a w projekcie nawierzchnię przewidziano na wysokość 

upadku 3 m, huśtawki mają hic ok. 120-130 cm, natomiast projekt przewiduje dla 

wysokości 2,2m. 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść odpowiedzi na pytanie dotyczące grubości nawierzchni 

bezpiecznej, która została udzielona w wyjaśnieniach treści SIWZ nr 2 z dnia  

1 czerwca 2020 r. 

Podane na stronie 8 projektu budowlanego wysokości upadku HIC oznaczają  

maksymalne wysokości urządzeń zabawowych. Grubość nawierzchni elastycznej należy 

dostosować do maksymalnej wysokości swobodnego upadku określonej dla każdego 

urządzenia zabawowego (zabawki) przez jej producenta, a nie do maksymalnej 

wysokości zabawki. 
 

W związku z wprowadzonymi zmianami treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 5 czerwca 2020 r. 

do dnia 9 czerwca 2020 r. do godz. 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli,  

ul. M. J. Piłsudskiego 12, sala konferencyjna – II piętro budynku A (wejście od strony 

ul. Piłsudskiego) w dniu 9 czerwca 2020 r. o godz. 10:30.  
 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stanowią integralną część 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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