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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk; budowa placu zabaw.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.
  
Pytanie 1
W związku z ukazanym przetargiem pn: "Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół "Przygoda" w dzielnicy Meksyk; budowa placu zabaw"", proszę o:
Wyjaśnienie -doprecyzowanie terminu wykonania zamówienia od momentu podpisania umowy – w dokumentacji SIWZ jest 10 tygodni od podpisania umowy, a w wzorze umowy 6 tygodni od podpisania umowy .
Odpowiedź. 
Termin realizacji zamówienia to 10 tygodni od daty zawarcia umowy. 
W związku z powyższym Zamawiający zmienia § 6 umowy:
było:
§ 6
Termin wykonania przedmiotu umowy: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

jest:
§ 6
Termin wykonania przedmiotu umowy: do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

Pytanie 2
Proszę o wyjaśnienie - doprecyzowanie rozmiaru pręta w panelu ogrodzeniowym ponieważ występuje rozbieżność (w przedmiarze jest fi 5mm, a w specyfikacji techniczno wykonawczej fi 6mm).
Odpowiedź. 
Pręty w panelach ogrodzeniowych mają być o średnicy min. 5 mm (jak w przedmiarze robót).


Pytanie 3
Czy do oferty mają być załączone karty techniczne urządzeń.
Odpowiedź. 
Nie na etapie składania ofert. Karty techniczne zostaną przekazane Zamawiającemu jako jeden z elementów dokumentów odbiorowych (§ 3 pkt 9 wzoru umowy).   

Pytanie 4
Czy obrzeża betonowe są z nakładką gumową - traktowane jako bezpieczne.
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wymaga zastosowania obrzeży z nakładkami. Wymaga natomiast by je zabudować poza strefami bezpieczeństwa, tj. już po ich zewnętrznej stronie.


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 25 kwietnia 2019 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali 257.




