
Zdzieszowice, dnia 07.03.2022 r.

G M I N A    Z D Z I E S Z O W I C E
Znak sprawy :  ZB.271.3.2022

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie

podstawowym bez możliwości  negocjacji  na:  „Wykonanie placu zabaw na osiedlu Piastów I
(przy bloku nr 9)” - znak sprawy:  ZB.271.3.2022

Zamawiający na podstawie art.  284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zmianami) (dalej: „ustawa Pzp”), poniżej przedstawia

treść  zapytań  złożonych  w  wyżej  wymienionym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego oraz przedkłada następujące odpowiedzi/wyjaśnienia:

Pytanie nr 1 :
Czy  Zamawiający  może  podać  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  realizację  przedmiotu

postępowania?  Odpowiedź  na  to  pytanie  pozwoli  na  ograniczenie  zaangażowania  podmiotów,

których koszty nie pozwalają na zmieszczenie się w budżecie. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 :
Zamawiający  –  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  -  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na

realizację przedmiotu postępowania poda po upływie terminu składania ofert, a przed terminem ich

otwarcia. Pomocne w rozstrzygnięciu przedstawionego dylematu mogą być informacje zawarte w

ogólnodostępnych  materiałach  takich  jak  budżet  gminy  Zdzieszowice  na  rok  2022  lub  plan

postępowań gminy na rok 2022.

Pytanie nr 2 :
W  pomocniczym  przedmiarze  widnieją  pozycję  demontażu  starych  urządzeń  zabawowych.

W  opisie  projektowym  nie  zostało  to  uwzględnione.  Czy  możemy  prosić  o  określenie  jakie

urządzenia wchodzą w skład urządzeń rozbiórkowych? 

Odpowiedź na pytanie   nr 2   :  
Zamawiający informuje,  iż w skład  starych urządzeń zabawowych  przewidzianych do rozbiórki

wchodzą : ławka – 6szt.,  kosze – 5szt., zestaw zabawowy – 2szt., piaskownica – 2szt., urządzenia

zabawowe małe – 5szt. 

P  ytanie   nr 3   :  
W nawiązaniu do zapisów Rozdz. XV pkt. 3.2 SWZ w zakresie opisu kryteriów oceny ofert Zamawiający
wskazuje na okres oferowanej gwarancji jako jedno z kryteriów oceny punktowej oferty Wykonawcy. 

Zwracamy  uwagę,  iż  wskazany  przez  Zamawiającego  przedział  okresu  zobowiązania  gwarancyjnego
Wykonawcy, w szczególności jego maksymalna długość nie są w żaden sposób uzasadnione ekonomicznie
ani  nie  technologicznie  biorąc  pod  uwagę  charakter  urządzeń  planowanych  do  montażu  w  ramach

przedmiotowej inwestycji. 
Standardem  rynkowym  dla  gwarancji  producenckich  w  przypadku  urządzeń  zabawowych,  urządzeń

wyposażenia siłowni zewnętrznych, a także małej architektury jest  okres 24-36 miesięcy. Maksymalnym

okresem na jaki wyrażają zgodę producenci jest ewentualnie okres 60 miesięcy przy czym oczywistym jest,



iż wydłużona w ten sposób gwarancja znacząco wpływa na cenę urządzenia podstawowego. Cykl życia

wskazanych  powyżej  urządzeń  jest  więc  ściśle  określony  i  jest  oczywistym,  że  biorąc  pod  uwagę  ich

charakter,  podlegają  one  ciągłej  eksploatacji  przez  użytkowników,  a  w konsekwencji  tego  naturalnemu

zużyciu. Określenie przez Zamawiającego możliwości wydłużenia gwarancji do okresu 84 m-cy. prowadzi

więc  z  jednej  strony  do  ponoszenia  przez  Zamawiającego  niezasadnych  kosztów,  ze  względu  na  fakt

wkalkulowania  przez  Wykonawców  znaczących,  dodatkowych  kosztów  na  naprawy  gwarancyjne

wyeksploatowanych  urządzeń,  a  niejednokrotnie  także  kosztu  zakupu  dodatkowych  urządzeń  przy

świadomości, iż ich cykl życia znacząco odbiega od okresu pożądanego przez Zamawiającego. Z drugiej

strony zaś prowadzi do sytuacji w której Zamawiający, mając świadomość faktu naturalnego zużywania się

urządzeń oraz faktu konieczności wymieniania ich po kilku latach angażuje swoje własne środki w naprawy

starszych urządzeń, posiadających starsze rozwiązania techniczne,  których całościowa kwota w ogólnym

rozrachunku przekracza niejednokrotnie koszt nowych urządzeń. 

Większość materiałów i urządzeń po okresie 5 lat ulega naturalnemu wykorzystaniu i wyeksploatowaniu i
powinny podlegać wymianie nie tylko ze względu na wyeksploatowanie ale również ze względu na idący

postęp  technologiczny.  Ciągłe  naprawy  urządzeń  na  koszt  Wykonawcy  tak  naprawdę  są  niepoprawne
ekonomicznie,  ponieważ  zastosowanie  nowych  urządzeń  spowoduje  łatwość  eksploatacji  obiektu,  a  co

najważniejsze niższe koszty eksploatacji. Oferowanie przez Wykonawców nierealnie wydłużonych okresów
gwarancji  wcale  nie  oznacza,  że  oferują  coś  znacznie  wytrzymalszego,  o  wydłużonej  żywotności  i
przewadze  technologicznej  swojego rozwiązania.  Zachowanie  to  ma na celu  jedynie  zdobycie  przewagi

punktowej.  Zamawiający  wszędzie  gdzie  to  możliwe  powinien  brać  pod  uwagę  okres  życia  produktu.
Powinien także zastanowić się jak długo zamierza dane urządzenie użytkować i czy producenci urządzeń

zapewniają produkcję części zamiennych w tej perspektywie czasowej. 
Zasady doświadczenia życiowego, jak również instytucji gwarancji na tego typu towary nakazuje sądzić, że

jedyną i wyłączną przesłanką tak wysoko określonego okresu gwarancji (84 m-cy) przez Wykonawcę jest
jedynie chęć uzyskania maksymalnej ilości punktów za okres gwarancji (aż 40/100 pkt), a nie rzeczywiste
możliwości gwarantowania poprawności działania zaoferowanych towarów i usług gwarancyjnych. 

Zamawiający nadał kryterium gwarancji wagę aż 40 %, co w sposób absolutnie kluczowy może i w efekcie
zaważy na kolejności poszczególnych ofert. 

Biorąc pod uwagę ustalone przez Zamawiającego w postępowaniu kryteria oceny ofert, gdzie za wskazanie
jak najdłuższego okresu  gwarancji  można było uzyskać aż 40 na 100 możliwych punktów, zachowania
Wykonawców, oferujących nierealnie długie okresy gwarancji, nie można oceniać z innej perspektywy, jak

tylko zamiarem zawyżenia własnej punktacji. 
Sztuczne  wydłużenie  „okres  gwarancji”  należy  poczytywać  za  działanie  uniemożliwiające  lub  znacznie

utrudniające  uzyskanie  zamówienia  innym  wykonawcom,  którzy  zdecydowali  się  udzielić  gwarancji  na

realny i adekwatny do przedmiotu zamówienia okres. 

Należy  zaznaczyć,  iż  oferowanie  bezzasadnie  długiego  okresu  gwarancji  jest  oderwane  od  realiów
przedmiotowego  zamówienia  i  nie  będzie  wiązać  się  w  rzeczywistości  z  możliwością  wykonywania
świadczeń gwarancyjnych, przez Wykonawcę, w takim okresie. 

W  związku  z  powyższym  wnosimy  o  urealnienie  maksymalnego  okresu  gwarancji  możliwej  do

zaoferowania przez Wykonawców oraz punktowanej przez Zamawiającego do poziomu 60 m-cy, tak by w

ramach przedmiotowego postępowania wykluczyć ryzyko otrzymania ofert stanowiących czyn nieuczciwej

konkurencji lub docelowo zawarcia umowy o świadczenie niemożliwe. 

Odpowiedź na pytanie   nr 3   :  
Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ, w zakresie

punktu  4.2.  „Przedłużenie  okresu  gwarancji  i  rękojmi  (G)”  rozdziału  XV SWZ,  który  otrzymuje

brzmienie :

„ Ocenie podlegać będzie gwarancja i rękojmia ponad wymagane minimum.

a) Oferta z okresem gwarancji i rękojmi równym 60 miesiące lub dłuższym otrzyma 40 punktów.

b)  Zaoferowanie  gwarancji  i  rękojmi  równej  wymaganemu  minimum  (24 miesięcy)  spowoduje

nieprzyznanie żadnego punktu w tym kryterium.
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c) Zaoferowanie gwarancji i rękojmi poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty zgodnie

z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

d) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi powyżej 60 miesięcy, zamawiający

do oceny ofert przyjmie  60 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji i rękojmi

zaproponowany przez wykonawcę.

e) Punkty za okres gwarancji i rękojmi pozostałych ofert będą liczone wg proporcji  matematycznej z

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

 

         G =  x 40 pkt 

    gdzie :  Go      – okres gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy

                Gmin  – gwarancja minimalna 24 miesiące
                Gmax – gwarancja maksymalna 60 miesięcy ”

P  ytanie   nr 4   :  

W dokumentacji projektowej występują niezgodności związane z nawierzchnią bezpieczną placu

zabaw. Na jednej ze stron opisana jest nawierzchnia z płyt SBR czerwonych, na kolejnej stronie

opisana  jest  nawierzchnia  EPDM koloru  pomarańczowego.  W związku  z  tym,  że  jest  znaczna

różnica cenowa pomiędzy tymi dwoma rodzajami płyt  proszę o określenie który rodzaj  i  kolor

Wykonawca powinien kalkulować do oferty.

Odpowiedź na pytanie   nr 4   :  
Zamawiający informuje, iż należy przyjąć kolor czerwony z płyt SBR. 

Pytanie nr   5   :  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zastosowanie ogrodzenia, gdzie grubość drutu wynosi Ø4 mm?

Wymiar ten jest wymiarem standardowym i nie wpływa pod żadnym względem na funkcjonalność

czy bezpieczeństwo.

Odpowiedź na pytanie   nr 5   :  
Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę.

Pytanie nr 6 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słupki do bramy były rozmiarów 80 x 80 x 2 mm? Wymiar ten

jest  wymiarem  standardowym  i  nie  wpływa  pod  żadnym  względem  na  funkcjonalność  czy

bezpieczeństwo. Grubość ścianki słupa 4 mm jest trudnodostępny,

Odpowiedź na pytanie   nr 6   :  
Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę.



Pytanie nr 7 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słupki do furtki były rozmiarów 60 x 60 x 2 mm? Wymiar ten

jest  wymiarem  standardowym  i  nie  wpływa  pod  żadnym  względem  na  funkcjonalność  czy

bezpieczeństwo.

Odpowiedź na pytanie   nr 7   :  
Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę.

Burmistrz Zdzieszowic 

Sybila Zimerman

/Podpisany elektronicznie/
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