Częstochowa, dnia 24.09.2020 r.
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PYTANIA I ODPOWIEDZI
Dot.

przetargu nieograniczonego na doposażenie placu rekreacji ruchowej przy
ul. Załogi w Częstochowie.

Informuję, że wpłynęły następujące pytania dotyczące ww. postępowania,
w związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Pytanie 1:
„W opisie technicznym opisana jest nawierzchnia poliuretanowa, która ma zajmować
63 m2, natomiast w przedmiarze nie jest ona uwzględniona (jedynie nawierzchnia
z kostki pod nawierzchnię sportową). Prosimy o wyjaśnienie, czy do przedmiaru należy
dodać taką pozycję, czy wykonanie nawierzchni poliuretanowej nie leży w zakresie
zadania.”
Odpowiedź na pytanie 1:
W zakresie zadania jest wykonanie nawierzchni sportowej wraz z podbudową 63 m2.
Pytanie 2:
„Prosimy o podanie parametrów lamp solarnych ujętych w przedmiarze, jakie należy
przyjąć do wyceny.”
Odpowiedź na pytanie 2:
Latarnia solarna LED charakteryzuje się pionierskim rozwiązaniem umieszczenia panelu
solarnego, baterii oraz zestawu LED w korpusie głowicy. Aluminiowa obudowa, hartowane
szkło, odporne na wysokie temperatury akumulatory o dużej pojemności oraz długiej
żywotności, zapewniające dużą trwałość i niezawodność. Jasne chipy LED o kącie
oświetlenia 120°, oświetlenie powierzchni 360° pod latarnią, baterie wspierające ciągłe
oświetlanie do 3 dni bez ładowania
PANEL SOLARNY 30V 35W żywotność > 10 lat LED 18,5W LED BARWA 6000-6500K
STRUMIEŃ ŚWIETLNY 3000 lm BATERIA Litowo – jonowa 22.2V 230.88 Wh OBUDOWA
Aluminium/szkło hartowane CZAS ŁADOWANIA 9-10 godz. CZAS OŚWIETLENIA kilka
trybów pracy, zdalne sterowanie (pilot) TRYB OŚWIETLENIA Inteligentny system
oszczędzania energii-automatyczny czujnik zmierzchu, 5 godz. pełnym światłem + do
świtu delikatnego światła, kąt oświetlenia 140° WODOODPORNOŚĆ IP 65 TEMPERATURA
PRACY-25°C do 60°C WYMIARY ⌀690x222mm WYSOKOŚĆ INSTALACJI 4-6 m -słup
aluminiowy, anodowany szary, h=400cm -fundament betonowy prefabrykowany.
Pytanie 3:
„Czy Zamawiający dopuści nawierzchnię bezpieczną poliuretanową wylewaną (grubość
zgodnie z hic urządzenia) oraz obrzeża betonowe wylane tworzywem poliuretanowym?”
Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający dopuszcza nawierzchnię bezpieczną wylewaną o wymaganych projektowo
parametrach, obrzeża mają spełniać wymóg obrzeży bezpiecznych.
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Pytanie 4:
„Jakiego koloru ma być nawierzchnia bezpieczna?”
Odpowiedź 4:
Zgodnie z projektem - kolor szary i zielony, w nawiązaniu do koloru urządzenia.
W przypadku zmian w kolorystyce urządzenia, możliwa zmiana koloru nawierzchni po
uzgodnieniu z zamawiającym i projektantem.
Pytanie 5:
„Czy do oferty maja być załączone Karty Techniczne urządzeń?”
Odpowiedź 5:
Zamawiający nie wymaga załączania do oferty kart technicznych urządzeń. Urządzenia
muszą spełniać wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Pytanie 6:
„Ile ławek należy przyjąć do wyceny? Istnieje rozbieżność pomiędzy przedmiarem,
a rozplanowaniem.”
Odpowiedź 6:
Należy przyjąć do wyceny 3 ławki.
Pytanie 7:
„Jaka ilość ogrodzenia o wys. 4 m. i wys. 1,5 m
ponieważ istnieje rozbieżność pomiędzy przedmiarem,
i rysunkiem.”

powinna być wyceniona
a opisem technicznym

Odpowiedź 7:
Należy przyjąć do wyceny długość ogrodzenia o wys. min. 1,5 m - około 145,10 m oraz
furtkę 2 skrzydłową (min. 2x120 cm).
Należy przyjąć do wyceny długość ogrodzenia o wys. 4 m - około 53,90 m oraz furtkę
1skrzydłową (min.120 cm).
Pytanie 8:
„Czy w wycenie należy uwzględnić furtkę z dodatkowym skrzydłem otwieranym (całość
240 cm.)?”
Odpowiedź 8: Tak
Pytanie 9:
„Czy zamawiający dopuści zastosowanie mat przyrostowych o grubości 2cm. o HIC do 3,4
m posiadające certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1177 oraz atest higieniczny?”
Odpowiedź 9:
Tak, można zastosować matę 2 cm, parametr HIC 3,4 m.
Pytanie 10:
„Czy zamawiający dopuści w urządzeniu Zestaw sprawnościowy wykonanie ścianki zygzak
z antypoślizgowej płyty HDPE?”
Odpowiedź 10:
Tak, jeśli spełni wymagania dla danego zastosowania, za urządzenie odpowiada
producent i wykonawca.
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Pytanie 11:
„Czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni sportowej boiska do koszykówki jako
nawierzchnię poliuretanową wylewaną stosowaną na boiska sportowe, zgodnie
z obowiązującymi normami?”
Odpowiedź 11:
Tak - przy spełnieniu wymagań dla nawierzchni sportowej, szczególnie dla zewnętrznego
boiska do koszykówki. Wszystkie materiały i urządzenia powinny odpowiadać określonym
normom lub specyfikacjom technicznym tj. posiadać certyfikaty CE lub deklaracje
zgodności oraz inne wymagane.
Pytanie 12:
„Czy należy doliczyć uporządkowanie terenu? jeśli tak to jaką powierzchnię i na czym ma
to polegać?”
Odpowiedź 12:
Teren inwestycji to nieużytek, porośnięty roślinnością łąkową i zaroślami. Zgodnie
z projektem należy przewidzieć m.in. prace w zakresie rekultywacji trawników, usunięcia
zarośli i inne konieczne. Powinno objąć teren całej inwestycji + pas min. 1 m wzdłuż
ogrodzeń około 150 m2.
Pytanie 13:
„Na czym ma polegać pielęgnacja trawników i przez jaki czas?”
Odpowiedź 13:
Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji i utrzymania zieleni w należytym stanie w
okresie 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania
2. Strona internetowa zamawiającego
3. Aa
M.K.
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