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DZP.2310.21.2019 
 

Dotyczy postępowania na: Dostawy i montażu urządzeń siłowni plenerowych wraz ze strefą 
relaksu znajdujących się przy ul. Szczeszyńskiego oraz ul. Marka z Jemielnicy - Kąpielisko 

„Bolko” w Opolu w ramach zadania pn.: „Budowa otwartych stref aktywności”. 

 
Zamawiający na wniesione zapytania udziela odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu wykonania zadania? Ponieważ czas oczekiwania na 
urządzenia siłowni plenerowych wynosi ok. 8 tygodni a od terminu składania oferty do odbioru 
końcowego zadania jest jedynie ok. 9 tygodni. 
Odpowiedz: 
Termin realizacji zostaje wydłużony do 10 tygodni. 
 
Pytanie 2 
Proszę o informację czy dla lokalizacji Nowa Wieś Królewska ul. Marka z Jemielnicy – kąpielisko 
„BOLKO”  urządzenie nr 8 DRĄŻKI DO PODCIĄGANIA to urządzenie siłowni zewnętrznej (jeśli tak to 
proszę o informacje czy mają być pojedyncze czy podwójne i czy na pylonie czy słupie) czy element 
Street Workout (jeśli tak to proszę o informację ile ma być drążków i jakiej wysokości) . 
Odpowiedz: 
Zamawiający zamieszcza uzupełniająco część opisową do Przedmiotu Zamówienia oraz poglądowy 
rysunek. 
 
Pytanie 3 
Proszę o przełamie wytycznych – wizualizacji do stacji street workout dla lokalizacji Nowa Wieś 
królewska działka nr 30/1 ul. Szczeszyńskiego. 
Odpowiedz: 
Zamawiający nie dysponuje wizualizacją konkretnego typu urządzenia Street Workout. 
 Zamawiający zamieszcza przykładowy rysunek. 
 
Pytanie 4 
Proszę o doprecyzowanie co dokładnie ma zawierać dokumentacja powykonawcza czy w jej skład ma 
wchodzić inwentaryzacja powykonawcza? Co oznacza zapis cześć opisowa i graficzna w zakresie 
zrealizowanych prac? 
Odpowiedz: 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać inwentaryzację oraz stan docelowy po zakończeniu 
prac. Część opisowa zawiera treść zrealizowanych prac. Część graficzna to szkice i rysunki stanu 
docelowego lokalizacji urządzeń w terenie z pomiarem geodezyjnym z wykorzystaniem dokumentacji 
Zamawiającego. 
 
Pytanie 5 
Jakie jest obecnie podłoże na którym ma być umiejscowiona siłownia plenerowa   
Odpowiedz: 
Zamawiający zamieszcza uzupełniająco część opisową do Przedmiotu Zamówienia. 
 
Pytanie 6 
Czy jest jakiś rysunek stacji street  workout  ponieważ na rynku występuje kilkadziesiąt rodzajów 
Odpowiedz: 
Zamawiający nie dysponuje załącznikiem graficznym konkretnego typu urządzenia Street Workout. 
Zamawiający zamieszcza poglądowy rysunek. 


