Kawęczyn dn. 26.08.2016 r.

RG-FZP.042.1.2016

ODPOWIEDZ NA PYTANIE POTENCJALNEGO WYKONAWCY
dot: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem
zasad okreslonych w „Regulaminie Udzielenia zamówień Publicznych, których
kwota nie przekracza 30.000 euro w Urzędzie gminy Kaweczyn na zadanie pn.
„Urządzenie strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Kawęczynie”
W związku z otrzymanymi prośbami o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
przedstawiamy treści pytań wraz z wyjaśnieniami .
1. Czy Zamawiający akceptuje poświadczenia bezpieczeństwa urządzeń również w postaci deklaracji
zgodności z normami bezpieczeństwa?
Odp.

Zamawiający, wypełniając obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa na publicznym terenie placu
zabaw i rekreacji wymaga aby wszystkie zamontowane urządzenia posiadały aktualny certyfikat
lub deklarację zgodności z wymaganiami grupy norm PN-EN 1176:2009 – zapis w pkt.5 Opisu
technicznego.

2. Z jakich materiałów powinien być wykonany zestaw zabawowy? Czy wykonawca ma tu dowolność?

Odp.

Zgodnie z zapisem pkt. 5 Opisu technicznego .. „Wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wybrane przez siebie urządzenie – przed
złożeniem zamówienia”. To Zamawiający ostatecznie dokona akceptacji
przedstawionego urządzenia.
Podany przykładowy zestaw zabawowy wykonany jest z następujących materiałów.
Zestaw zabawowy drewniany. Drewno sosnowe lite, rdzeniowe o przekroju okrągłym lub
kwadratowym, impregnowane próżniowo-ciśnieniowo, zabezpieczone impregnatem
koloryzująco-grzybobójczym. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie
proszkowe. Barierki, daszki, burty wykonane ze sklejki wodoodpornej, zjeżdżalnia
z tworzywa sztucznego. Wszystkie liny powinny być polipropylenowe z rdzeniem
stalowym.

3. Jakich prac wymaga Zamawiający w ramach naprawy ogrodzenia metalowego wskazanego
w kosztorysie inwestorskim, str 2, pkt IX? Co dokładnie trzeba w ogrodzeniu naprawić?
Odp.

Na stronie 2 Kosztorysu przedstawiona została ogólna charakterystyka obiektu, a w pkt IX przy
zapisie ogrodzenie metalowe-naprawa jest zapis „wykonanie siłami własnymi”. Taki zapis jest
również w innych pozycjach ogólnej charakterystyki. W dalszej części kosztorysu nie ma tych
pozycji do wyceny. Jest to wkład pracy własnej Inwestora – nie należy wyceniać.

Zapytania z dnia 25.08.2016r.

1. Pozycja kosztorysu 2 i 3 jaki jest współczynnik do wymienionych pozycji kosztorysowych? Co oznacza
współczynnik R=1,5?
Odp.

Należy przyjmować współczynnik R=1,5 do robocizny

2. Pomiędzy projektem zagospodarowania, mapą a kosztorysem są rozbieżności. Pkt. 4.3. projektu
(miejsce na ognisko) mówi „w kwadrat 4,0x4,0m wpisany został mniejszy kwadrat o przekątnej 3,0x3,0
na planie którego zabudowano 4 drewniane ławki. Wymieniony w projekcie kwadrat nie jest zaznaczony
na mapie. Brakuje go też w kosztorysie. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
Odp.

Należy przyjmować do wyceny miejsce na ognisko – zgodnie z kosztorysem i rysunkiem Z-2

3. Ile ławek przewidzianych jest do wbudowania w miejscu na ognisko? Projekt mówi o 4 ławkach,
natomiast w kosztorysie oraz na mapie jest ich 7. Proszę o sprecyzowanie ilości.
Odp.

Należy przyjmować do wyceny – zgodnie z kosztorysem i rysunkiem Z-2 - ławki szt 7.

4. Projekt zagospodarowania (pkt. 4.3. miejsce na ognisko) wskazuje, że przestrzeń pomiędzy ławkami a
paleniskiem wyłożona jest kruszywem o frakcji 8-16. W kosztorysie brak jest pozycji dotyczącej ilości
kruszywa, natomiast podana ilość kostki brukowej. Czym w takim razie ma być wyłożony plac. Proszę o
podanie rodzaju materiałów oraz powierzchni do wyłożenia.
Odp.

Należy przyjmować zgodnie z kosztorysem i rysunkiem Z-2. Miejsce na ognisko (poza
paleniskiem) wyłożone kostką betonową w ilości 36,30 m2 (w dwóch kolorach).

5. Proszę o podanie wymiarów oraz typu kostki, przeznaczonej na miejsce pod ognisko.
Odp.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań co do wymiarów i typu kostki. Należy
przewidzieć do wyceny kostkę umożliwiającą układanie okręgów.

