Ożarów dnia 16.07.2015
BIII.271.1.2015
						Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

Dotyczy postępowania: Budowa obiektów małej architektury na terenie miasta Ożarów w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Ożarowa etap II”.

       Działając na podstawie art. 38 ust 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na pytania i wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ staje się integralną częścią SIWZ i należy ją uwzględnić przygotowując ofertę:

Pytanie 1
Proszę o określenie wymiarów i technologii wykonania dodatkowych obiektów małej architektury na terenie miasta Ożarów, tj. stojaków rowerowych – 10 szt., ławek betonowych z drewnianym siedziskiem – 30szt. i ławek z oparciem nogi stalowe- 70 szt.

Odpowiedź 1
Stojaki na rowery 10 szt.- 5 sztuk 8 stanowiskowych, 5-sztuk 4 stanowiskowych. Według załączonego wzoru. Stojaki wykonane z profili stalowych zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe. 
Wymiary i technologia wykonania ławek z oparciem i ławek  stalowych znajdują się w dokumentacji zamieszczonej do przetargu  (karta pdf + opis w projekcie). Natomiast Zamawiający zamieszcza kartę katalogową ławki betonowej.
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Pytanie 2
Jakie urządzenia wchodzą w skład kpl. demontażu urządzeń zabawowych na każdym z placów.
Odpowiedź 2
Przewiduje się do usunięcia/demontażu m.in. niżej wymienione urządzenia :
Blok nr 4
zjeżdżalnia z piaskownicą		- 1 szt.
huśtawka wahadłowa podwójna	- 1 szt.
huśtawka ważka podwójna		- 1 szt.
drabinka skośna			- 1 szt.
drabinka z drążkami			- 1 szt.
Blok nr 19
zjeżdżalnia				- 1 szt.
drabinka skośna			- 1 szt.
przeplotnia drążki (drabinka ukos)	- 2 szt.
huśtawka wahadłowa podwójna	- 1 szt.
huśtawka wahadłowa pojedyncza	- 1 szt.
Blok nr 45-46
zjeżdżalnia				- 1 szt.
huśtawka ważka podwójna		- 1 szt.
huśtawka gondola			- 3 szt.
karuzela krzyżowa			- 1 szt.
drabinki				- 3 szt.
huśtawka wahadłowa podwójna	- 1 szt.
Przedszkole
przeplotnia rakieta			- 1 szt.
drabinki				- 1 szt.
Nie wyklucza się demontażu dodatkowych pojedynczych urządzeń oraz ławek i koszy na śmieci po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie 3
Zamawiający w dokumentacji projektowej określa: „ Nawierzchnię piaskową wykonać z piasku płukanego, bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 0,2-2mm. Piasek powinien posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny PZH”. W związku z brakiem piasku z wyżej wymienionym atestem w rejonie oraz braku konieczności zastosowania takowego kruszywa do wykonania nawierzchni bezpiecznej, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie piasku płukanego bez zawartości części pylastych i iłów o frakcją od 0,2-2mm z wystawioną deklaracją zgodności?

Odpowiedź 3 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie piasku płukanego bez zawartości części pylastych i iłów, o frakcji od 0,2-2mm z wystawioną deklaracją zgodności

Pytanie 4
W związku z planowanym przystąpieniem do przetargu na budowę obiektów małej architektury na terenie miasta Ożarów proszę o określenie ilości całkowitych ławek betonowych oraz stalowych.

Odpowiedź 4
Ilość ławek należy przyjąć taką jaka jest w dokumentacji czyli ilości z przedmiarów robót, które dotyczą placów zabaw oraz ilości podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdz. II pkt 1c i d.

Pytanie 5
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej budowy placu zabaw przy bloku nr 4 , nr działki ewid. 1803/568.
W przedmiarze jest punkt nr 1.13dotyczący trawnika z siewu, gdzie podana jest wartość 64,2 m2 , a w projekcie budowlanym jest napisane:
Dane liczbowe do projektu zagospodarowania.
• powierzchnia projektowanego placu zabaw 718,0m2
• nawierzchnia piaskowa bezpieczna 76,0m2
• powierzchnia biologicznie czynna placu zabaw 642,0m2
jaką wartość należy przyjąć przy wycenie ilości trawnika z siewu: 642 m2? czy 64,2 m2?
Odpowiedź 5
Zgodnie z projektem i przedmiarem w miejscach zniszczonych podczas prac budowlanych wysiać trawę. Przyjęto do wysiewu 10% powierzchni biologicznie czynnej placu zabaw.
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