Dotyczy zamówienia publicznego: „Rewitalizacja Miasta – Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach”
PYTANIA z dnia 13.05.2010 r.
Pytanie: (…) czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów
oświetleniowych aluminiowych, stalowych na slupy oświetleniowe wykonane z innego
materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych
włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie slupów kompozytowych nie podwyższy
kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i
właściwości materiału kompozytowego.
Odpowiedź:
Nie akceptujemy zamiany zaprojektowanych słupów stalowych na słupy z materiałów
kompozytowych z powodu:
- niskich walorów estetycznych,
- zmniejszonej odporności na blaknięcie,
- złuszczania się zewnętrznej warstwy w okresie 2-3 lat,
- braku odporności na uszkodzenia spowodowane głębokim zarysowaniem,
- problemów z recyklingiem.
PYTANIA z dnia 18.05.2010 r.
Pytanie 1. Ogrodzenie zewnętrzne (ul. Żeromskiego) – Dokumentacja projektowa przewiduje
wykonanie przęseł i słupków ogrodzenia z rur stalowych o przekroju kwadratowym. Czy
zamawiający dopuszcza wykonanie nowego ogrodzenia na remontowanym cokole
kamiennym identycznego z obecnie istniejącym tj. z siatki w ramach kątownika?
Odpowiedź:
Przebudowa i remont kamiennego ogrodzenia od strony ul. Żeromskiego została
podyktowana kilkoma przesłankami, z których jedna była konieczność wymiany przęseł ze
względów estetycznych, w związku z powyższym w tej kwestii nie wyrażamy zgody na
zmiany w projekcie.
Pytanie 2. Studzienki kanalizacji sanitarnej i deszczowej – specyfikacja techniczna wymaga
wykonania studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej w technologii „Perfekt” z
prefabrykowanym dnem z gotową kinetą. Czas oczekiwania na wykonanie na wykonanie i
dostawę prefabrykatów na budowę, wynoszący ok. 4 tygodni spowoduje trudności z
terminową realizacją zamówienia ( główne trasy kanalizacyjne musza być wykonane w
pierwszej kolejności) Czy zamawiający ze względu na narzucony umowa krótki, bo zaledwie
3 miesięczny termin realizacji robót wyraża zgodę na wykonanie studzienek w tradycyjnej
technologii??
Odpowiedź:
Po analizie propozycji zmian kanalizacji sanitarnej i deszczowej wyrażamy zgodę na
wprowadzenie zmian, które zostały zawarte w pytaniu.

Pytanie 3. Wyposażenie placu zabaw. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr 17 –
„Montaż wyposażenia placu zabaw” bardzo szczegółowo opisuje materiały i rodzaj zabawek,
jakie mają być zamontowane na placu zabaw. Czy Zamawiający może wskazać z jakiego
katalogu korzystał przy ich wyborze ?
Odpowiedź:
Do projektu placu zabaw zostały przyjęte zabawki z katalogu firmy P.P.U. FIGLER. Opis
zabawek został sporządzony na podstawie wytycznych Dyrektora Szkoły.
Pytanie 4. Nawierzchnia Placu zabaw – zgodnie z treścią SIWZ z zakresu przetargu została
wyłączona „powierzchnia poliuretanowa”
a. czy wyłączenie dotyczy warstwy nawierzchni poliuretanowej, czy także podbudowy i
drenażu na tym obszarze?
b. Czy należy rozumieć, że warunki postawione w SST 13 pkt.5.2.3. „Nawierzchnia
poliuretanowa na placu zabaw” nie są dla oferenta obowiązujące?
Odpowiedź:
a) Wyłączenie dotyczy tylko „powierzchni poliuretanowej”. Podbudowa i drenaż pozostają
bez zmian.
b) Warunki postawione w SST dot. ”powierzchni poliuretanowej” nie są obowiązujące dla
oferentów.
Pytanie 5. Odbiór Placu Zabaw – SST 17 w punktach 8.2 i 8.3 wskazuje na obowiązek
dokonania kompleksowego odbioru placu zabaw tj. jednoczesnego odbioru ogrodzenia,
wyposażenia, nawierzchni i zieleni. Plac zabaw zrealizowany bez wyłączonej w SIWZ
nawierzchni poliuretanowej nie będzie się nadawał do certyfikacji i użytkowania. Czy w tym
zakresie Zamawiający zmodyfikuje zapisy w Specyfikacji Technicznej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji Specyfikacji Technicznej. Odbiór odbędzie się z
pominięciem wyłączonej z SIWZ powierzchni poliuretanowej.
Pytanie 6. Karczowanie drzew – Przedmiar: karczowanie drzew powołujący się na tabele
0110 katalogu KNR 2-21 nie przewiduje wywozu karpiny z terenu budowy. Czy zamawiający
zagospodaruje karpinę we własnym zakresie, czy tez jej wywóz należy doliczyć w kosztorysie
ofertowym.
Odpowiedź:
Zagospodarowanie karpiny (jej wywóz) jest wymagany od Wykonawcy. Należy uwzględnić
go w kosztorysie ofertowym.

