Łódź, dnia 01.08.2011 roku
Uczestnicy postępowania przetargowego
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa placu zabaw,
w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”, dla potrzeb Zespołu Szkół Muzycznych
im. Stanisława Moniuszki w Łodzi”

Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi, działając na podstawie
art. 38 ustęp 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje, że wpłynęły do Zamawiającego
zapytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść pytań i udzielone odpowiedzi:
Pytanie 1:
Prosimy o podanie metrażu nawierzchni pomarańczowej i niebieskiej z podziałem na strefy
wyznaczone za pomocą kryterium hic/wysokości upadkowej. Podanie grubości nawierzchni tak
jak to Państwo uczyniliście jest nieprawidłowe, ponieważ nawierzchnie bezpieczne różnych
producentów mogą mieć różne grubości, ale obiektywnym kryterium ich bezpieczeństwa jest,
nie grubość, ale charakterystyczna wysokość bezpiecznego upadku. Podanie konkretnych
wymaganych grubości uniemożliwia zaoferowanie nawierzchni równoważnej, posiadającej
wymagane polskim prawem badania oraz dostosowane do wysokości upadkowej urządzeń. Jest
to niezgodne z podstawową zasadą zamówień Publicznych jaką

jest zapewnienie

konkurencyjności postępowania.
Odpowiedź:
W dokumentacji projektowo – kosztorysowej naniesiono strefy i powierzchnie dla każdego
urządzenia wraz z określeniem wysokości upadku. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa
zamienna jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. W oparciu o nią należy
sporządzić ofertę.

Pytanie 2:
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Dlaczego z rysunku wynika, że w strefie bezpieczeństwa urządzenia „zestaw 13” należy
zastosować grubszą nawierzchnię skoro wg karty technicznej producenta to urządzenie, a tym
samym każde równoważne, powinno mieć wysokość upadkową 1,3? Czy Zamawiający
dopuszcza wykonanie w tej strefie nawierzchni odpowiadającej wysokości upadkowej
zastosowanego urządzenia?
Odpowiedź:
W dokumentacji projektowej zamiennej oznaczono przy „zestawie 13” - nazywanym zestawem
wież z mostkiem, pochylniami, przeplotnią i zjeżdżalnią - wysokość upadkową wraz z
wielkością powierzchni. Wykonawca może zastosować wg normy odpowiednią grubość dla
danego materiału.
Pytanie 3:
Czy zamawiający ustalił z Ministerstwem Edukacji Narodowej rozwiązane wykorzystujące
niebieską nawierzchnię jako nawierzchnię pod urządzeniami, a nie jako część komunikacyjną?
Na podstawie opinii Firmy certyfikującej a także odbierającej place zabaw w ramach Radosnej
Szkoły wynika, że nawierzchnia niebieska będzie odbierana tylko jako część placu zabaw
przeznaczony do komunikacji.
Odpowiedź:
Opracowany został projekt zamienny, w którym uwzględniono strefę komunikacji ok. 20 m².
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zamienna jest dostępna na stronie internetowej
Zamawiającego. W oparciu o nią należy sporządzić ofertę.
Pytanie 4:
Czy jeśli projekt opiera się na nawierzchni płytowej firmy Flexi-Step, Zamawiający sugeruje
tylko takie rozwiązanie, czy też dopuszcza nawierzchnię wylewaną?
Odpowiedź:
Dopuszcza się również nawierzchnię wylewaną.
Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 w/w ustawy, Zamawiający dokonuje
modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja obejmuje zmianę opisu
przedmiotu zamówienia – Rozdział III, 2 e). Nowe brzmienie przedmiotowego punktu otrzymuje
postać:
e) Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia placu zabaw w zakresie:
zestaw dwóch wież z mostkiem, pochylniami, przeplotnią i zjeżdżalnią – szt. 1,
sześciokąt wielofunkcyjny – szt. 1,
równoważnia na sprężynie – szt. 1,
huśtawka „ważka” podwójna – szt. 1,
huśtawka wahadłowa – szt. 1,
kosz na śmieci – szt. 1,
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ławeczka z rur – szt. 3,
tablica reklamowa – szt. 1,
Uwaga: Wszystkie montowane urządzenia winny posiadać wszelkie dopuszczenia do
stosowania i być wyposażone w razie konieczności w instrukcję użytkowania
urządzenia.
Załącznikami do przedmiotowego pisma są:
a) dokumentacja techniczna – projekt budowlano – wykonawczy zamienny,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zamienna
c) kosztorys nakładczy (przedmiar) zamienny.
Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego i stanowi materiał do opracowania
oferty cenowej przez Wykonawców.
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