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14 . 08 . 2015r.

Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„ Zagospodarowanie zieleni - skwer przy ul. Szumana / Przybylskiego w
Swarzędzu ”

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zapytanie nr 1
Czy Zamawiający nie popełnił błędu podając grubość drutu w ogrodzeniu dla psów o średnicy 4 mm, gdyż
standardowa grubość to maksymalnie 2,8 mm?
Odpowiedź nr 1
Wykonanie ogrodzenia dla psów nie znajduje się w zakresie ogłoszonego postępowania. Zamawiający
dokonał aktualizacji dokumentacji w przedmiotowym postępowaniu w dniu 11.08.2015r. Umieszczając ja
na stronie internetowej. Zakres podmiotowego postępowania obejmuje wyłącznie wykonanie prac
zaznaczonych na planie zagospodarowania terenu jako ETAP I – zgodnie z załączonym kosztorysem
ofertowym oraz przedmiarem robót.
Zapytanie nr 2
Z uwagi na odpowiedź Zamawiającego w sprawie rury, pytamy czy Zamawiający będzie żądał atestów
Polskiego Zakładu Higieny lub innych atestów związanych z użytkowaniem tego projektowanego
urządzenia w kontakcie placu zabaw. Jakie należy do w/w urządzenia (rura) przedstawić dokumenty,
które pozwolą odebrać ów przedmiot?
–
Jakiej długości winna być Tuba/rura gdyż na rys. D2 ma 2500 mm, a w opisie SIWZ 3000mm?
–
Czy pod pojęciem „pokrywa żelkotem” kryje się przemalowanie wnętrza rury szczelną powłoką
żelkotu, czy Zamawiający będzie wymagał określonej grubości warstwy żelkotu?
–
Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania żelkotem wystających zewnętrznych elementów
tuby (krawędź przy wejściu i wyjściu)?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający wyjaśnia, że element (rura) powinien być wykonany z materiałów posiadających atest
Polskiego Zakładu Higieny, natomiast dany fragment rury nie musi posiadać osobnego atestu.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie tuby o długości 2500 mm. Żelkot ma na celu zabezpieczenie
elementu przed korozją, również elementów wystających (na wejściu/wyjściu tuby) dlatego wymagane
jest pokrycie rury szczelna powłoką, bez wskazania określonej grubości warstwy.
Zapytanie nr 3
W projekcie umowy widnieje zapis § 9 pkt.1: „Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy brutto wskazanego w §7 ust.1, którą to
kwotę zabezpieczy w formie pieniądza.” Czy można wnieść w/w zabezpieczenia w formie gwarancji
ubezpieczeniowej, które dopuszcza ustawa o zamówieniach publicznych?
Odpowiedź nr 3
Zgodnie z zapisami SIWZ, Rozdział 1, pkt. 15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących
formach:
– pieniądzu;
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

– gwarancjach bankowych;
– gwarancjach ubezpieczeniowych;
– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający nadaje nowe brzmienie zapisom umowy § 9 ust. 1 „Wykonawca wniesie zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto
wskazanego w § 7 ust. 1, którą to kwotę zabezpieczy w formie ….................”
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