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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa siłowni zewnętrznych na terenie miasta Rybnika w ramach budżetu obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na zadania:
zad. 1) 	dzielnica Grabownia; siłownia na powietrzu i ławeczki przy placu zabaw dla całej rodziny (zagospodarowanie terenu w formule „zaprojektuj i wybuduj”),
zad. 2) 	dzielnica Maroko-Nowiny; „Chcesz być zdrowy i wspaniały, rób codziennie trening mały” – siłownia na wolnym powietrzu przy ulicy Chabrowej (zagospodarowanie terenu w formule „zaprojektuj i wybuduj”),
zad. 3) 	dzielnica Stodoły; siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Bł. ks. E. Szramka (zagospodarowanie terenu w formule „zaprojektuj i wybuduj”),
zad. 4) 	dzielnica Maroko-Nowiny; doposażenie placu zabaw przy ulicy Dąbrówki w urządzenia sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjne (zagospodarowanie terenu w formule „zaprojektuj i wybuduj”).
  
Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. W dokumentacji PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla wszystkich 4 zadań w CZĘŚCI OPISOWEJ jest mowa w punkcie 3.2  ,że "Pozostałe wymagania dotyczące zagospodarowania terenu siłowni (do uwzględnienia w projekcie zagospodarowania – i uzgodnienia z Zamawiającym", jak nawierzchnia czy dodatkowe elementy małej architektury mają być uwzględnione w FORMULARZU OFERTY  w cenie brutto końcowej?czy dopiero po UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJĄCYM.
Odpowiedź. Wykazane w pozycji 3.2 programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) elementy zagospodarowania siłowni opisane i wyliczone podpunktach: np.: 1. Nawierzchnia; 2. Ławki; 3. Kosze na śmieci itp., stanowią, obok wykazanych w punkcie 3.1 urządzeń i tablicy z regulaminem równorzędny element zagospodarowania siłowni i podlegają takiej samej wycenie do ujęcia w cenie ofertowej wykazanej w formularzu oferty jak urządzenia. Uzgodnienia z Zamawiającym (i pośrednio Użytkownikiem na etapie uzgadniania koncepcji i projektu) dotyczyć mogą kolorystyki lub innych podobnych cech wyrobu nie mających wpływu na jego cenę i powinny polegać na stworzeniu Zamawiającemu możliwości wyboru spośród co najmniej dwóch (jeśli nie kilku) równoważnych cenowo możliwych do ujęcia w projekcie wyrobów użytych do realizacji danego elementu zagospodarowania.

Pytanie 2. w SIWZ  str, 4/41 mowa o obsłudze geodezyjnej (w tym inwentaryzacji powykonawczej). Proszę o wyjaśnienie czy zakres geodezyjny obejmuje:
-mapy do celów projektowych, aktualizacje map
-wytyczenia oraz inwentaryzację.
Odpowiedź. Zakres prac geodezyjnych nie obejmuje pozyskania mapy do celów projektowych; Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia koncepcji projektowej a następnie projektu zagospodarowania siłowni w oparciu o podkład mapowy (fragment mapy zasadniczej) dostarczony mu przez Zamawiającego w formacie .dxf, po zawarciu umowy; nie zwalnia to jednak Wykonawcy od weryfikacji w terenie (w planowanym miejscu lokalizacji przyszłej siłowni) występowania widocznych przeszkód (obiektów) warunkujących lokalizację siłowni – co może być rozumiane jako częściowa aktualizacja dostarczonej mu mapy jw. Wykonawca nie jest zobowiązany do aktualizacji mapy pod względem uzbrojenia podziemnego , prowadząc roboty ziemne winien jednak w miejscach możliwego wystąpienia kolizji (np. głębszych fundamentów urządzeń) dokonywać przekopów kontrolnych. Pozostały zakres obsługi geodezyjnej; od wytyczenia w terenie, poprzez bieżące pomiary sytuacyjne i wysokościowe, aż po złożenie przez uprawnionego geodetę dokumentów z powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w zasobach geodezyjnych starostwa powiatowego (celem naniesienia nowowykonanej siłowni do państwowego zasobu geodezyjnego) leżą po stronie Wykonawcy.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 22 czerwca 2018 r. do godz. 9:30. Otwarcie ofert odbędzie się 22 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w sali 257.









