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Kościerzyna, dnia 24 maja 2012 r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego euro na „Budowę placów zabaw w ramach programu „Radosna
Szkoła” w Kościerzynie”

Zamawiający informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytanie do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Czy Zamawiający wprowadzi wymóg aby Wykonawcy dołączyli do dokumentacji przetargowej
karty techniczne proponowanych przez siebie urządzeń zabawowych oraz ich certyfikaty/atesty
dla urządzeń małej architektury ? Tylko w ten sposób można ocenić i porównać optyczne i
estetyczne walory urządzeń jakie proponuje wykonawca a jakich oczekuje Zamawiający, karty
techniczne zawierają poza wizualizacją szczegółowy opis kompletacji materiałów z jakich
wykonano urządzenie oraz sposobu montażu.
W pkt 9.4.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zapisał, iż wymaga
dołączenia do oferty wykaz elementów zabawowych oferowanych przez Wykonawcę
spełniających wymagania określone przez Zamawiającego zawierający opis i schemat
rysunkowy. Powyższe dane zawarte są w kartach technicznych urządzeń i jako takie mogą
zostać załączone do oferty. Dodatkowo w opisie przedmiotu zamówienia (rozdział 4 siwz)
w pkt 8 każdej lokalizacji placów zabaw określono, iż wbudowane, dostarczone materiały,
urządzenia winny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania oraz
spełniać wymagania obowiązujących norm. Wobec powyższego Wykonawca składając
ofertę może zaproponować urządzenia spełniające warunki określone przez
Zamawiającego i posiadające w/w atesty/certyfikaty.
2. Czy Zamawiający wprowadzi wymóg aby Wykonawcy dołączyli do dokumentacji przetargowej
certyfikaty bezpieczeństwa na oferowane urządzenia zabawowe i Atesty Deklaracje zgodności
na elementy małej architektury - potwierdzające ich bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującą
normą PN-EN 1176:2009, PN-EN 1177:209? Tylko takie urządzenia gwarantują bezpieczeństwo
zdrowia i życia przyszłych użytkowników.
W opisie przedmiotu zamówienia (rozdział 4 siwz) w pkt 8 każdej lokalizacji placów zabaw
określono, iż wbudowane, dostarczone materiały, urządzenia winny posiadać atesty i
certyfikaty dopuszczające do stosowania oraz spełniać wymagania obowiązujących norm.
Wobec powyższego Wykonawca składając ofertę może zaproponować urządzenia
spełniające warunki określone przez Zamawiającego i posiadające w/w atesty/certyfikaty,
których przedstawienie będzie wymagane na etapie realizacji zadania.
3. Czy Zamawiający zaakceptuje do wykonania urządzeń zabawowych (zestawy zabawowe)
drewno z 5 warstw klejone toczone cylindrycznie szlifowane, czterostronnie ryflowane
zabezpieczone nietoksycznymi preparatami na bazie naturalnych olejów i wosków. Urządzenia
mocowane na stalowych ocynkowanych kotwach pomalowanych farbami proszkowymi ?
W zakresie urządzeń placu zabaw w ZSP 3 – tak, natomiast dla pozostałych placów zabaw
- nie.

4. Czy Zamawiający wprowadzi wymóg nakazujący aby Wykonawca oferujący inne urządzenia, niż
te przyjęte w projekcie jako przykładowe, dołączyli do dokumentacji przetargowe własne
wizualizacje (min. rzut z góry wskazane rzuty boczne) z określonymi wielkościami nawierzchni
placu zabaw - pomarańczowa, niebieska, zieleń? Tylko takie rozwiązanie pozwoli na obiektywną
ocenę ofert a poza tym da odpowiedz czy oferowane urządzenia zmieszczą się na zaplanowanej
w projekcie powierzchni (pomarańczowa).
Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty wizualizacji. Zamawiający w opisie
przedmiotu zamówienia określił powierzchnie przeznaczone pod urządzenia, komunikację
i teren zielony oraz przedstawił załączniki graficzne lokalizacji placów zabaw, w których
należy zlokalizować urządzenia. Zgodnie z siwz Wykonawca zobowiązany jest do
opracowania projektu wykonawczego i uzgodnienie go z Zamawiającym.

Z poważaniem

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma
fax-em na nr 058 680-23-20.

