Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Pismo: RIiD.271.4.2.2012

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:
W dokumentacji przetargowej istnieją rozbieżności co do rodzaju nawierzchni
bezpiecznej – w jednym Zamawiający wymaga zastosowania nawierzchni wylewanej, a w
drugim jest wymagana nawierzchnia układana. Proszę o sprecyzowanie, jaka nawierzchnia
jest wymagana. Nadmienię, iż producenci nawierzchni wylewanej nie chcą udzielać 5-letniej
gwarancji na tego typu nawierzchnię, gdyż w razie jakiegoś uszkodzenia nie jest możliwe
naprawienie części nawierzchni, tylko musi być wymieniania cała warstwa. Problem taki nie
istnieje w przypadek zastosowania nawierzchni układanej, gdzie w razie uszkodzenia można
wymienić jeden z elementów.
Odpowiedź: Należy wycenić nawierzchnię wylewaną.

Pytanie 2:
Czy urządzenia mają być wykonane z drewna klejonego?
Odpowiedź: Odpowiedź została udzielona w zapytaniu do SIWZ nr 1.
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Pytanie 3:
Czy jest możliwość dojazdu ciężkim sprzętem na plac budowy?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4:
Zgodnie z projektem nawierzchnia bezpieczna w kolorze niebieskim oraz jasno
pomarańczowym ma amortyzację HIC=1,5m. Zamawiający umieścił proponowany zestaw
na nawierzchni o amortyzacji 2,0m (kolor ciemno pomarańczowy) – jednak strefa
bezpieczeństwa części zręcznościowej zestawu zachodzi na nawierzchnię o amortyzacji 1,5m.
Zgodnie z wymogami norm amortyzacja w całej strefie bezpieczeństwa urządzenia
o swobodnym upadku 2,0m wymaga zastosowania nawierzchni o wyższej amortyzacji
niż 1,5m. Układ nawierzchni zaproponowany w projekcie nie spełnia norm bezpieczeństwa.
Czy z związku z tym Zamawiający zmieni układ nawierzchni tak, aby spełniała normy
PN-EN:1176:2009, PN-EN:1177:2009? Jeśli tak, to proszę o uwzględnienie zmian
w przedmiarze robót.
Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 5:
Czy urządzenia mają być montowane na metalowych kotwicach?
Odpowiedź: Tak.

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

System ProPublico © Datacomp

Strona 2/2

