Czechowice – Dziedzice, dnia 18.08.2020 r.
ZP.271.28.2020
ZP.KW.00338.2020

WYKONAWCY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pod nazwą: „Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na terenie parku
miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach”.

W związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawców w sprawie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1:
Na podstawie przeprowadzonego badania rynku i dostępnych materiałów opisanych w SIWZ płyty
SBR nie występują w ofertach producentów w kolorze niebieskim. W związku z zaistniałą sytuacją czy
Zamawiający dopuszcza zmianę koloru płyt SBR np. na kolor zielony?
Odpowiedź:
Należy przyjąć wykonanie nawierzchni SBR z płyt koloru czerwonego zamiast koloru niebieskiego.
W związku z powyższym wprowadza się zmianę w pozycji nr 10 przedmiaru robót:
- BYŁO:
Lp. Podstawa
KNR 2-31
10
502-06
analogia

Opis i wyliczenia
Nawierzchnia z płyt gumowych SBR kolor
niebieski o wym. 50x50 cm – HIC 2,60m –
1/3 powierzchni

j.m.

Razem

m2

184,000

- PO ZMIANIE JEST:
Lp. Podstawa
KNR 2-31
10
502-06
analogia

Opis i wyliczenia
Nawierzchnia z płyt gumowych SBR kolor
czerwony o wym. 50x50 cm – HIC 2,60m –
1/3 powierzchni

j.m.

Razem

m2

184,00

Pytanie 2:
Pełna paleta kolorów, w tym kolor niebieski występuje w przypadku płyt EPDM. Czy Zamawiający
dopuszcza zmianę płyt SBR na płyty EPDM?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany płyt SBR na płyty EPDM. Należy zastosować płyty SBR.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający odrzuci oferty jeżeli referencje nie są zatytułowane Nawierzchnia bezpieczna?
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Odpowiedź:
Zamawiający nie odrzuci oferty niezatytułowanej „nawierzchnia bezpieczna” jeżeli treść referencji
będzie dotyczyła wykonania budowy lub przebudowy lub remontu nawierzchni bezpiecznej. Z treści
referencji musi jednoznacznie wynikać, że zakres wykonanych robót dotyczy nawierzchni bezpiecznej.

Odpowiedzi dotyczące zapytań do treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dla zadania pod nazwą: „Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw
na terenie parku miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach”.

Pismo otrzymują:
- Strona internetowa Zamawiającego www.czechowice-dziedzice.pl
- A/a
Oprac.: A. Draszczyk
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