Białystok, 9 czerwca 2020 r.
DIN-III.271.7.2020
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego, pn.:
„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie placów
zabaw przy obiektach oświatowych w Białymstoku”
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą
Pzp”, w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia jn.:

L
p.

Pytanie

Odpowiedź

3.

Dotyczy części I zamówienia
W programie funkcjonalno-użytkowym
przy wykonaniu nawierzchni
poliuretanowej należy przewidzieć
wykonanie odwodnienia. Jaką formę
odwodnienia Zamawiający oczekuje?

Zamawiający przewiduje odwodnienie
powierzchniowe z nawierzchni
poliuretanowej z elementami drenażu
francuskiego.

4.

Dotyczy części I zamówienia
Zamawiający w dokumentacji nie podał
koloru nawierzchni poliuretanowej proszę
o podanie koloru nawierzchni ponieważ
jest to istotna informacja przy wycenie.

Nawierzchnię należy wykonać w kolorze
czerwonym.

5.

Dotyczy części I zamówienia
Proszę o załączenie zdjęć poglądowych
demontowanych urządzeń i ogrodzenia.

W załączeniu Zamawiający zamieszcza
zdjęcia poglądowe ogrodzenia i urządzeń
zabawowych przeznaczonych do
demontażu.

6.

Dotyczy części I zamówienia
Czy Zamawiający dopuści ogrodzenie
panelowe typu 3D (2500x1400x5) z
drutu fi 5 o bezpiecznych zakończeniach?

Zamawiający nie dopuszcza zmiany
parametrów ogrodzenia.

7.

Dotyczy części I zamówienia
Czy zamawiający dopuści bramę
wjazdową i furtkę wykonaną w ramie z
profilu wypełniona panelem 3D drut fi 5?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

8.

Dotyczy części I zamówienia
Altana ma posiadać podłogę wylewaną
poliuretanową proszę o podanie koloru.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.
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Czy Zamawiający w części I, II, i III
dopuści
przy urządzeniach zabawowych łączenia
spawane lub ze stali nierdzewnej?

Każde urządzenie zabawowe musi
posiadać certyfikat na całe urządzenie /
zestaw zabawowy. Zamawiający nie
dopuszcza wykonania zestawów
zabawowych z elementów z odrębnymi
certyfikatami. Każdy materiał użyty do
produkcji zabawek musi posiadać atest
higieniczny.

1
0.

Jaka nawierzchnia ma być w obrębie
urządzeń umożliwiająca dojazd osobom
niepełnosprawnym cz I, II i III.

Zamawiający wymaga, aby dojścia do
strefy bezpiecznej urządzeń zabawowych
wykonane były
z nawierzchni utwardzonej umożliwiającej
poruszanie się po niej na wózkach
inwalidzkich.

1
1.

Dotyczy części I zamówienia
Czy wszystkie projektowane urządzenia i
zabawki należy posadowić w strefie
bezpiecznej na nawierzchni
poliuretanowej? Czy wybrane urządzenia
i zabawki można posadowić również na
innej nawierzchni np. typu trawnik? Po
wstępnej analizie PFU ilość nawierzchni
poliuretanowej wychodzi przynajmniej
dwukrotnie większa. Proszę o
sprecyzowanie.

Na terenie przeznaczonym na plac zabaw
należy zaprojektować i wykonać
nawierzchnie zgodne
z zaleceniami producenta zabawek oraz
odpowiadające wymaganiom normy PNEN 1177 – nawierzchnie placów zabaw
amortyzujące upadki. Grubość, wysokość
upadku HIC i obszar nawierzchni oraz
rodzaj i parametry podbudowy należy
dostosować do wybranych urządzeń.

1
2.

Dotyczy części I i III zamówienia
Proszę o zmianę technologii wykonania
nawierzchni poliuretanowej na placach
zabaw. Zgodnie z PFU Zamawiający
wymaga wykonania warstwy ET
natomiast systemy nawierzchni
poliuretanowej
z parametrem bezpiecznego upadku HIC
na place zabaw składa się jedynie z
warstwy SBR oraz EPDM (grubość
zależna od zamontowanych urządzeń).
Ponadto warstwa ET podwyższa
wykonanie owej nawierzchni o ok. 35%.

Zamawiający zmienia parametry
nawierzchni poliuretanowej poprzez
usunięcie nawierzchni amortyzującej ET
gr. min 35 mm, stanowiącej warstwę
sczepną z podbudową.

1
3.

Dotyczy części III zamówienia
Proszę o wyjaśnienie: Wymiary mini
boiska 8x12m dotyczą samego boiska (w
liniach zewnętrznych boiska) czy całej
nawierzchni poliuretanowej
(w obrzeżach)?

Podane wymiary dotyczą linii
zewnętrznych mini boiska, bez obrzeży.

1
4.

Czy dla części: I, II i III posiadają Państwo
przykładową wizualizację Zestawu
Zabawowego Wielofunkcyjnego jeśli tak to
proszę o udostępnienie?

Zamawiający nie posiada przykładowych
wizualizacji urządzeń zabawowych.

1
5.

Dotyczy części III zamówienia
W części III pod urządzeniami
zabawowymi przy hic powyżej 1m
zalecana jest nawierzchnia wylewana
poliuretanowa proszę o podanie koloru.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

9.

2

1
6.

Czy przy nawierzchni bezpiecznej
wylewanej
są obrzeża i czy są wylewane tworzywem
poliuretanowym?

Nawierzchnie poliuretanową należy
wykonać
w obrzeżach betonowych oblanych gumą
na ławie betonowej z oporem.

1
7.

Dotyczy części II zamówienia
W części II jest ścianka wspinaczkowa
proszę
o udostępnienie wizualizacji tego
urządzenia.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14.

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający przedłuża termin
składania i otwarcia ofert
z dnia 10 czerwca 2020 r. na dzień 16 czerwca 2020 r. Godziny pozostają bez
zmian.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający
zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.
Dokonane wyjaśnienia i zmiany SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Tuchliński
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