Dziemiany, 2 sierpnia 2011 r.
Oznaczenie sprawy: 6/2011
Zamawiający:
Gmina Dziemiany
ul. 8 Marca 3
83-425 Dziemiany
Tel: (58) 688-00-22
Fax: (58) 688-01-28
ug@dziemiany.pl

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy:6/2011.
Nazwa zadania: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w
miejscowości Kalisz
Na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informuję,
Ŝe do Zamawiającego wpłynęły pytania w brzmieniu przytoczonym poniŜej, na które
Zamawiający udziela odpowiedzi:
PYTANIE 1
Czy zamawiający wymaga aby urządzenia zabawowe były wykonane z drewna
klejonego czy dopuszcza moŜliwość zastosowania drewna rdzeniowego?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza drewno rdzeniowe.
PYTANIE 2
Czy Zamawiający wymaga aby oferta Wykonawcy zawierała karty techniczne,
zdjęcia lub rendery urządzeń w przypadku zastosowania urządzeń równowaŜnych?
ODPOWIEDŹ
NaleŜy załączyć do oferty kartę techniczną lub równowaŜny wykaz oferowanych
urządzeń.
PYTANIE 3
Proszę podać materiał z jakiego mają być wykonane urządzenia na plac zabaw,
sposób montaŜu oraz ilość.
ODPOWIEDŹ
NaleŜy zastosować urządzenia zgodne z dokumentacją lub równowaŜne.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie drewna rdzeniowego. Sposób montaŜu
uzaleŜniony od zaoferowanych urządzeń i ich kart technicznych-montaŜowych.
Zamawiający nie narzuca wyboru producenta urządzeń a dane zawarte w
dokumentacji mają charakter wyłącznie poglądowy i informacyjny.
PYTANIE 4
Jaką nawierzchnię bezpieczną naleŜy przyjąć do wyceny? Zamawiający dopuszcza
zastosowanie certyfikowanej nawierzchni bezpiecznej z płytek o określonych

kolorach (Ral:5003 oraz RAL:20011) z zachowaniem wymaganej grubości dla
zapewnienia odpowiedniej wysokości swobodnego upadku?
ODPOWIEDŹ
Rodzaj nawierzchni został określony w przedmiarze. Zamawiający nie dopuszcza
zastosowania nawierzchni z płytek.
PYTANIE 5
W związku z rozbieŜnościami między przedmiarem a projektem zagospodarowania
terenu proszę o informacje na podstawie czego sporządzić wycenę. Wycenić ławki
widoczne na projekcie – jeśli tak to o jakich parametrach? Jakie krzewy/drzewa, w
jakiej ilości wycenić?(§2 pkt 2 umowy mówi iŜ szczegółowy zakres robót został
określony w oparciu o przedmiar robót)
ODPOWIEDŹ
NaleŜy wyceniać w oparciu o przedmiar przyjmując dodatkowo;
− nasadzenie krzewów liściastych, gatunek pięciornik krzewiasty (łac. Potentilla
fruticosa) (Ŝółty )– 6 szt. - (wiek sadzonki min. 5 lat)
− zakup i montaŜ ławek parkowych Ŝeliwnych z siedziskiem i oparciem drewnianym
3 szt.
− wykonanie trawników zgodnie z przedmiarem
PYTANIE 6
Z uwagi na bardzo krótki okres wykonania inwestycji (tj. do 31 sierpnia 2011r.)
proszę o informacje dot. ewentualnego przesunięcia terminu wykonania z uwagi na
nieodpowiednie warunki atmosferyczne uniemoŜliwiające połoŜenie nawierzchni
bezpiecznej. Zapis ten powinien pojawić się w projekcie umowy.
ODPOWIEDŹ
W związku z licznymi monitami w tej sprawie Zamawiający informuje, Ŝe w dniu
jutrzejszym do godz. 12:00 zapadnie ostateczna decyzja w tej sprawie
Zamawiający informuje, Ŝe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną
częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu
ofert.
Jednocześnie przypominamy o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego
terminu składania ofert. Oferty naleŜy składać do dnia: 2011- 08-01, godz. 11:00 w
siedzibie zamawiającego t.j. Urzędzie Gminy w Dziemianach, ul. 8-go Marca 3 83 425 Dziemiany, pokój nr 14 (sekretariat)
Leszek Pobłocki
/-/

Wójt Gminy
Otrzymują:
1. Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego,
2. Wykonawcy którym Zamawiający przekazał SIWZ,
3. A/a.

