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Odpowiedzi na pytania nr 1-5
Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert
na zagospodarowanie terenu i modernizacja istniejącego placu
zabaw przy budynku Centrum Pomocy Dziecku
Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie – Etap II.

Informuję, że wpłynęły następujące pytania dotyczące ww. postępowania:
Pytanie nr 1:
Dot. huśtawki dla niepełnosprawnych.
Opis montażu w/w huśtawki zawiera informację o strefie bezpieczeństwa
2,6x7,6 m. Prosimy o jednoznaczną informację, czy oznacza to konieczność
zamontowania ogrodzenia terenu o wymiarach 2,6 x7,6 m, czy też Inwestor
rezygnuje z ogrodzenia.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Nie oznacza to konieczności zamontowania ogrodzenia terenu o wymiarach
2,6 x7,6 m, strefa bezpieczeństwa to obszar, w którym nie powinny
znajdować się żadne elementy zagospodarowania terenu wokół urządzenia
zabawowego.
Pytanie nr 2:
Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące nawierzchni bezpiecznej przy
huśtawce dla dzieci niepełnosprawnych, tzn. o wskazanie konkretnego materiału,
wymaganych parametrów oraz grubości nawierzchni.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Nawierzchnie należy wykonać z płyt gumowych (z granulatu gumowego
z atestem PZH i certyfikatem HIC) wymiary 50/50 cm grubość 4 cm, HIC 1,3,
kolor niebieski.
Pytanie nr 3:
Poz. 26 przedmiaru dotyczy napędu elektrycznego do bramy z montażem.
Proszę o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje zasilania elektrycznego.
Jeżeli należy wykonać zasilanie, to proszę o dokładną informację dotyczącą jego
wykonania, w tym wskazanie miejsca podłączenia oraz odległości od istniejącej
bramy. Czy wykonanie zasilania wiąże się z rozebraniem i odtworzeniem
nawierzchni drogowej, jakiej nawierzchni i na jakiej odległości?
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Odpowiedź na pytanie nr 3:
Nie dotyczy wykonania napędu elektrycznego.
Pytanie nr 4:
Nawierzchnia bezpieczna (20 m2) przy huśtawce dla niepełnosprawnych z czego
ma być wykonana?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie nawierzchni z płyt gumowych
lub mat przerostowych?
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Tak, dopuszcza się zastosowanie nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych
lub mat przerostowych.
Pytanie nr 5:
Czy w wycenie należy uwzględnić słupki blokujące (ochrona elewacji budynku)
fi 120mm, wys. 0,8m wg projektu co 1,5 m - 10 szt.?
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Nie.
(-) Michał Konieczny
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy zadali pytania w przedmiotowym postępowaniu;
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania.
J.M.
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