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Rybnik, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji 
i Gospodarki Przestrzennej
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2  
tel. 32 43 92 104, faks 32 42 24 124
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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zagospodarowanie terenów placówek oświatowych w zakresie obiektów sportowych,  z podziałem na zadania:
zad. 1:	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare; zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych. Zadanie częściowo realizowane w ramach projektu budżetu obywatelskiego pod nazwą: „Zdrowo, bo na sportowo – integracja sportowa mieszkańców Boguszowic. Budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki”.
zad. 2: 	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w dzielnicy Zamysłów; budowa obiektów sportowych i zagospodarowania terenu.


Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1.  Jak długi okres pielęgnacji nasadzonych roślin jest w zakresie obowiązków wykonawcy? Czy do dnia odbioru robót? (dotyczy zad. 1 i zad.2)
Odpowiedź. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zachowanie żywotności nasadzonych roślin, a więc i ich pielęgnację do końca okresu udzielonej gwarancji.
  
Pytanie 2. W przedmiarze poz. P67 jest wskazany do wykonania mur oporowy z gabionu - na rysunku zagospodarowania wskazany jest tylko mur z okładziny z płytek klinkierowych. Czy przedmiotowy gabion należy wykonać? Jeśli tak-to proszę o wskazanie informacji gdzie w projekcie są bliższe informacje na ten temat (w opisie str. 15-16 są informacje dot. remontu muru z płytek klinkierowych). Czym należy wypełnić taki gabion itd.(dotyczy zad.1)
Odpowiedź. Tak, mur gabionowy należy wykonać. Jest to element nieuwzględniony 
w projekcie, ale stanowi element przedmiotu zamówienia. Będzie stanowił wzmocnienie skarpy zatoczki autobusowej. Wypełnienie otoczakami frakcji 50-100 mm. 

Pytanie 3. Z analizy rynku wynika, że trampolina o wym.2x3m jest produktem wycofywanym z produkcji. Czy w związku z powyższym zamiast jednej trampoliny 2x3m można zamontować dwie po sąsiedzku o wym. skoku 1,5x1,5 (wym. zewn. 2,1x2,1)? Trampoliny kwadratowe charakteryzują się większą wytrzymałością na naprężenia podczas skoków, konstrukcja jest stabilniejsza.
Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zastosowanie trampoliny o innych wymiarach niż zaproponowana w projekcie (kwadratowa, okrągła), jednak o powierzchni czynnej maty nie mniejszej niż zakładane 6 m2 (+/- 10%).  

Pytanie 4. dotyczy zad.1
Proszę o ujednolicenie warstw podbudowy nawierzchni poliuretanowej boiska i bieżni. Wg projektu nawierzchnia ma być położona na podbudowie ET, wg natomiast przedmiaru naw. poliuretanowa gr.13mm na podbudowie z asfaltobetonu.
Odpowiedź. Zgodnie z przedmiarem robót tj. na płycie z betonu jamistego (nie asfaltobetonie).

Pytanie 5. Proszę o doprecyzowanie kolorystyki boiska i bieżni-wg zagospodarowania terenu ma to być jednolity kolor ceglasty (najczęściej stosowany i korzystny cenowo)-wg rysunków z detalami dochodzi drugi kolor-jasnopomarańczowy (boisko i bieżnia)-a to z kolei będzie generowało wyższe koszty nawierzchni. Jak ma być? 
Odpowiedź. Zgodnie z rysunkami, tj. kolorystyka odpowiadająca podanym kolorom z palety RAL.



Pytanie 6.  dotyczy zad.1
Proszę o doprecyzowanie technologii wykonania piłkochywtów. W przedmiarze poz. P56 jest informacja, że ma być siatka polietylenowa oczko 50x50 gr. splotu 4mm. Natomiast w projekcie oraz na rysunku 7 (piłkochwyty) jest to siatka z polipropylenu oczko 100x100-proszę o potwierdzenie, że siatka ma być zgodna z projektem. Czy zamawiający zmieni opis pozycji w przedmiarze?
Proszę także o potwierdzenie, że piłkochwyt ma mieć kolor zielony-standardowy-bo pojawią się rozbieżne informacje.
Odpowiedź. Pilkochwyt należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 7 tj. oczka 100x100 mm, kolor grafitowy.(pytanie dotyczy zad. 2)

Pytanie 7.  dotyczy zad.2
W projekcie w tabeli "Elementy małej architektury" w ostatniej pozycji ujęte jest ogrodzenie panelowe wys.120 cm, ujęte jest ono także na planie zagospodarowania-brak jednak pozycji w przedmiarze, która uwzględniałaby wykonanie takiego ogrodzenia. W związku z tym, czy ogrodzenie takie należy wycenić? Jeśli tak-to w jakiej pozycji przedmiaru? Czy zamawiający dokona zmiany w przedmiarze?
Odpowiedź. Tak, proszę uzupełnić przedmiar robót o pozycję (proszę dodać na końcu przedmiaru):
Podstawa: kalkulacja indywidualna
Opis: wykonanie ogrodzenia panelowego zgodnie z specyfikacją / opisem w tabeli "Elementy małej architektury" w pkt. 3.5 (l.p. 10) opisu technicznego.
Jednostka miary: m
Ilość: 40,0
(pytanie dotyczy zad. 1)


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 11 kwietna 2018 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00 w sali 257.

 
 


