ZP.271.1.103.2019.DM

Kędzierzyn-Koźle, dnia 11.12.2019r.
WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące
organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap III doposażenie obiektów (w część doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w nowe
urządzenia zabawowo- sprawnościowe, głównie dla dzieci w wieku 3+ i 5+).
I.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1986 ze zm.- dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na pytania
dotyczące treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 05.12.2019r i 06.12.2019r., w poniżej
określonym zakresie:
Pytanie nr 1.
Bardzo proszę o przesłanie wzoru ( karta katalogowa lub foto ) zestawu sprawnościowego który spełnia wszystkie
Państwa wymagania, zawarte w SIWZ?
Odpowiedź nr 1.
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej rysunek zestawu sprawnościowego, który ma
charakter wyłącznie poglądowy.
Zamawiający zgodnie z art. 29 ustawy Pzp opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny
i wyczerpujący, nie wskazując znaków handlowych. Wykonawca powinien zaoferować zestaw
spełniający wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Ocena spełnienia przez oferowane urządzenia wymagań określonych przez zamawiającego nastąpi
w toku postępowania i dokonywana będzie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 8.4.2
IDW.

Pytanie nr 2.
Czy konieczne jest tyczenie geodezyjne oraz inwentaryzacja powykonawcza?
Odpowiedź nr 2.
Nie jest konieczne przeprowadzenie prac związanych z wytyczeniem geodezyjnym oraz
inwentaryzacją powykonawczą. Należy jednak pamiętać aby przygotować stosowną dokumentację
techniczną niezbędną do zgłoszenia budowlanego niewymagającego pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 3.
Jakiego rodzaju drzewostan znajduje się na terenie przeznaczonym pod doposażenie placu zabaw?
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Odpowiedź nr 3.
Stan drzewostanu na placu zabaw przedstawiają załączone niniejszym zdjęcia.

Pytanie nr 4.
Czy Zamawiający dopuszcza następujące wymiary urządzeń?
Huśtawka podwójna:
Wymiary: 3,10 x 2,00 m
Strefa bezpieczeństwa: 3,50 x 7,50 m
Wysokość: 2,40 m
Huśtawka bocianie gniazdo:
Wymiary: 2,90 x 2,00 m
Strefa bezpieczeństwa: 3,30 x 7,50 m
Wysokość: 2,40 m
Średnica siedziska: 1 m..

Odpowiedź nr 4.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawionych powyżej urządzeń zabawowych, gdyż przedstawione
parametry techniczne nie spełniają wszystkich wymagań założonych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji z rur fi 76,1mm zamiast profili 80x80mm?
Odpowiedź nr 5.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania konstrukcji z rur.
Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w celach poglądowych następujące załączniki:

1) Rys._Zestaw sprawnościowy
2) Zdjęcia_placu zabaw
II. Ponadto Zamawiający w oparciu o 38 ust. 4 oraz 4 a w zw. 12a ust.1 ustawy Pzp, przesuwa termin określony w
SIWZ:
Składania ofert z dnia 12.12.2019r. godz. 12:00 na dzień 16.12.2019r. godz. 12:00.
Otwarcia ofert z dnia 12.12.2019r. godz. 12:15 na dzień 16.12.2019r. godz. 12:15.
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2019-12-16 do godz. 12:00.

Zamawiający zamieszcza stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, nr ogłoszenia 540270473-N-2019,
opublikowane 11.12.2019r.
Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi
oraz zmiany jako stanowiącą integralną część SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, stanowisko
Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez
umieszczenie na stronie internetowej.
Daniel Bul /-/
Kierownik Wydziału Zamówień
Publicznych
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