Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Pismo: RIiD.271.4.1.2012

Gnojnik dnia: 18.05.2012 r.

O DPOWI E DŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-05-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg
nieograniczony, na:

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w Gnojniku
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Pytanie 1:
Czy zamawiający zamiast drewna litego bądź rdzeniowego, które cechuje:
a. Naturalna skłonność do spękań,
b. Łatwość powstawania zadziorów i drzazg,
c. Mniejsza wytrzymałość mechaniczna,
Wymaga zastosowania drewna klejonego z minimum trzech warstw, szlifowanego,
malowanego kilku warstwo lakierobejcą, tworzącego gładką powierzchnię bez drzazg
i zadziorów?
Odpowiedź: Należy wycenić elementy z drewna klejonego, minimum trzy warstwy.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy metalowe urządzeń były ocynkowane
kąpielowo, ze względu na poprawienie trwałości poprzez zastosowanie technologii
ocynkowania, która gwarantuje odpowiednią grubość powłoki zabezpieczającej przed
korozją?
Odpowiedź: Wszystkie elementy metalowe urządzeń mają być ocynkowane metodą
kąpielową.
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Pytanie 3:
Czy Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:
a. Karty techniczne urządzeń,
b. Certyfikaty
c. Fotografie urządzeń równoważnych (o minimalnych wymiarach A4) najlepiej po kilku
miesiącach eksploatacji lub rendery urządzeń jeżeli urządzenie nie zostało wcześniej
nigdzie zamontowane w celu identyfikacji przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Należy wycenić urządzenia posiadające odpowiednie certyfikaty. Karty
techniczne urządzeń, certyfikaty wraz z ich fotografiami będą wymagane przy odbiorze
końcowym robót.

Pytanie 4:
Czy Zamawiający zamiast sklejki, którą cechuje:
a. Blaknięcie kolorów,
b. Rozwarstwienie pod wpływem czynników atmosferycznych,
c. Łamliwość,
d. Niemożność zmywania zabrudzeń (sprayów, markerów itp.)
Wymaga zastosowania HDPE o grubości nie mniejszej niż 12 mm z uwagi
na nie występowanie wyżej wymienionych wad?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast sklejki tworzywa HDPE
o grubości nie mniejszej niż 12 mm

Pytanie 5:
Czy Zamawiający wymaga zamiast kosza drewnianego –kosz metalowy
Odpowiedź: Należy wycenić kosz drewniany.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko
Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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