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 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Budowę boisk sportowych wielofunkcyjnych ogólnodostępnych o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie i Szkole Podstawowej w Janowicach 
prowadzonego w trybie:                                                                                                 przetargu nieograniczonego 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poźń. zm.) w związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:
1.pytanie: prosimy o jednoznaczne określenie parametrów technicznych , jakim powinna odpowiadać sztuczna trawa  do ułożenia na zadaniu jw. W różnych miejscach dokumentacji przetargowej znajdują się różne dane dotyczące trawy.
  Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie  na zapytania w dniu 4.09.2006. Ponadto wyjaśnia, że podane w SIWZ na stronie 102 parametry techniczne trawy są to parametry minimalne i są  nie zależne od producenta trawy. Zamawiający dopuszcza trawę o lepszych parametrach.
2. pytanie: Czy zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej w jednym kolorze – zielonym? Proponowana kolorystyka z pasem o szerokości 1 m w kolorze czerwonym nie będzie zbyt estetyczna.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeden kolor – zielony trawy sztucznej.
3. pytanie: Czy zamawiający dopuszcza oferowanie trawy sztucznej o wysokości 18 mm.
Odpowiedz: Zamawiający po uzgodnieniu z projektantem dopuszcza oferowanie trawy sztucznej o wysokości włókna 18 mm. 
4. pytanie: czy zamawiający dopuści powierzenie podwykonawcom więcej niż 30% wartości zamówienia, a nie przekraczającej 50%.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom więcej niż 30% wartości zamówienia lecz nie więcej niż 50%.
5. pytanie: Czy zamawiający zmieni termin związania  ofertą z 60 dni na 30 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami?.
Odpowiedź: zamawiający zmienia termin związania ofertą na 30 dni.
6. pytanie : Czy zamawiający zmieni termin na zwrot zabezpieczenia  napraw gwarancyjnych na 15 dni zgodnie z przepisami:
Odpowiedź: zamawiający zmienia termin zwrotu zabezpieczenie napraw gwarancyjnych na 15 dni.
7. pytanie: Czy zakres zamówienia obejmuję dostawę i montaż 18 szt. ławek ,6 szt. koszy na śmieci zawartych w SST?, Jeśli tak to w której pozycji kosztorysu należy to ująć.
Odpowiedz: zamówienie obejmuje dostawę i montaż 18 szt. ławek i 6 szt. koszy na śmieci, o poj. 30l wykonany z blachy gr. 2 mm lakierowany , uchylny zamontowany na dwóch słupkach. Powyższe należy ująć w pozycji kosztorysu urządzenia sportowe. 



