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W Y J A Ś N I E N I E
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(w trybie art. 38 ust.l i 2 prawa zamówień publicznych)
DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.:

BEZPIECZNE BOISKO I PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 11 W ZGIERZU - BUDŻET OBYWATELSKI
PROWADZONEGO w TRYBIE:
przetargu nieograniczonego
S z a n o w n i P a ń s t w o
Stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 prawa zamówień publicznych niniejszym
udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań:
Pytanie nr 1:
PFU podaje: Powierzchnia - 750m2 (wymiary boiska: 25,00m x 30,00m +
opaska).
W kolejnych opisach pojawia się „ok. 750 m2".
Proszę o potwierdzenie, że powierzchnia boiska w ramach nawierzchni pu to
750.00 m2.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że powierzchnia boiska wynosi 750 m2. Wokół boiska
wymagane są obrzeża betonowe na ławie betonowej z opaską.
Pytanie nr 2:
Proszę o potwierdzenie, że kolorystyka nawierzchni pu ma być w kolorze
ceglasto-czerwonym ponieważ kolor nawierzchni pu ma istotny wpływ na cenę.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nawierzchnia boiska ma zostać wykonana w kolorze
ceglasto-czerwonym.
Pytanie nr 3:
Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje
się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego. dział: Wymagania
w stosunku do realizacji zadania i urządzeń, pkt 17:
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
o tym fakcie Inwestora.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w „Dokumenty
do odbioru końcowego robót" programu funkcjonalno-użytkowego.
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Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w jego
i Wykonawcy obecności. Komisja odbierająca dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa i ST.
Pytanie nr 4:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu
wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny
z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym
zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego: Wykonawca winien
uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne uzgodnienia i decyzje konieczne
do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia robót.
Pytanie nr 5:
W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy
nawierzchni sportowej i bezpiecznej pu granulatów z recyklingu barwionych
powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania
wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu
granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych
granulatów z recyklingu.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby nawierzchnia sportowa i bezpieczna spełniały
wszelkie certyfikaty i atesty oraz normy wymagane przepisami prawa,
w tym normę PN-EN 14877:2014.
Pytanie nr 6:
Proszę o potwierdzenie, że zastosowana nawierzchnia bezpieczna musi
posiadać aktualny certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177:2009
potwierdzający HIC nie mniejszy niż wymagany przez przyjęte urządzenia
zabawowe.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby rodzaj nawierzchni bezpiecznej placu zabaw był
zgodny z normą PN-EN 1177:2009 oraz potwierdzał HIC (kryterium urazu
głowy) wymagany przez przyjęte urządzenia zabawowe.
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PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

Zgierz, A5,0-h,.Z>fiSo.

