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Kościerzyna, dnia 1 czerwca 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. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie zapisu SIWZ str. 24 punkt 2 plac zabaw przy ZSP nr 3
w Kościerzynie. Czy nawierzchnia bezpieczna ma być na powierzchni 350m2 czy na 270m2 a
jaka trawiasta?
Należy wycenić n/w parametry:
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej pod urządzeniami zabawowymi w
kolorze pomarańczowym o powierzchni 270 m2,
Wykonanie nawierzchni komunikacyjnej syntetycznej o powierzchni w kolorze
niebieskim o powierzchni 80 m2,
Wykonanie nawierzchni trawistej na pozostałej powierzchni placu zabaw o
powierzchni 250 m2
2. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie ilości szt. huśtawek ważka w ZSP nr 3. W formularzu
cenowym nr 2.1 widnieje zapis szt. 2 a w SIWZ str. 26 planowane szt. 1 oraz czy wykonawca ma
wycenić ściankę wspinaczkową? W SIWZ nie ma ujętej ścianki wspinaczkowej.
Należy wycenić 2 szt. huśtawek ważka oraz ściankę wspinaczkową potrójną, do której w
załączeniu karta techniczna.
3. Prosimy o dopuszczenie w ZSP nr 1 zestawu zabawowego „Sinbad” z zjeżdżalnią jednotorową
wzbogaconą o inne elementy zabawowe gdyż ta w karcie technicznej sugeruje tylko jednego
dostawcę.
Dopuszcza się przyjęcie w zestawie zabawowym zjeżdżalnię jednotorową.
4. Czy Zamawiający dopuści w ZSP nr 1 formularz cenowy 2.1 lp. 5.6 stopnie równoważne które
zapewniają koordynację ruchową dzieci?
Nie dopuszcza się zmiany funkcji urządzenia „ruchome stopnie”.
5. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wartości wykonanych robót w okresie ostatnich 5 lat z
150 tys. brutto na 120 tys. brutto lub dopuszczenie referencji z wykonania boisk
wielofunkcyjnych z nawierzchnią syntetyczną.
Zgoda Zamawiającego na powyższe pozwoli na dopuszczenie większej ilości wykonawców co
zwiększy konkurencje w prowadzonym postępowaniu przetargowym.
Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu.
Z poważaniem

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

