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BZP.271.12.2022                  
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
„Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Krapkowicach  

– Placu Zabaw na placu Gagarina przy ul. Staszica w Krapkowicach” 
 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) odpowiadając na pytania 
Wykonawcy, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SWZ: 
 
Pytanie nr 1:  
Przedsiębiorstwo (…) prosi o sprecyzowanie pozycji w przedmiarze robót: „Urządzenie 
zabawowe – Duże urządzenie zabawowe – zakup i montaż” oraz informację, czy 
Zamawiający dopuszcza inny wymiar tyrolki.  
 
Odpowiedź: 
„Urządzenie zabawowe - Duże urządzenie zabawowe – zakup i montaż” w przedmiarze 
robót to urządzenie oznaczone jako W1 w dokumentacji pn.: „Korekta wyposażenia placu 
zabaw na Placu Gagarina przy ul. Staszica w Krapkowicach”. 

Zamawiający dopuszcza inny wymiar tyrolki pod warunkiem spełnienia minimalnych 
wymagań określonych w „Korekcie wyposażenia placu zabaw na Placu Gagarina przy ul. 
Staszica w Krapkowicach”.  
Ponadto Zamawiający informuje, iż z uwagi na brak w dokumentacji określenia minimalnej 
długości urządzenia, należy przyjąć min. 21 m. 
 
 

Podpisał: 
Zastępca Burmistrza 

 
/-/ Arnold Joszko 

 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Barbara Zając, tel. 77/44 66 835, e-mail: b.zajac@krapkowice.pl  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować 

listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl  
Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl  
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