BZP.271.8.2019

Będzin, dnia 14.03.2019 r
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Miasto Będzin reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
ul. 11 Listopada 20,42-500 Będzin
Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa placów zabaw przy PM nr 13
oraz PM nr 9 oraz wymiana ogrodzenia wraz z doposażeniem placu zabaw przy PM nr 14
w Będzinie.
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje
zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
PYTANIE 1: Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń zabawowych
z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o przekroju 80 x 80 mm lub ze stali
nierdzewnej o przekroju 80 z 80 mm, lub z drewna klejonego o przekroju 95 x 95 mm (dot. PM nr 9
i PM nr 14)?
ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń zabawowych ze stali
nierdzewnej o przekroju nie mniejszym niż 98 mm x 98 mm.
Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ nadaje nowe brzmienie poniższemu zapisowi:
Tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów
równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie
z dokumentacją projektową oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych
od założonych w dokumentacji projektowej.
PYTANIE 2: Przesyłam zapytanie na temat konstrukcji urządzeń zabawowych - na 2 placach .
Urządzenia zaproponowane jako przykładowe - są sprowadzane z Estonii do Polski (przez jedną
firmę ).Nie ma u nas producenta krajowego, który robi na takiej konstrukcji urządzenia zabawowe.
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Proszę o informację czy Zamawiający dopuści wykonanie urządzeń zabawowych o konstrukcji
ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym nie mniejszym 76 x 76mm pod warunkiem,
że urządzenia oraz zestawy posiadają właściwe atesty i dopuszczenia .
ODPOWIEDŹ 2: Zamawiający informuje, iż na terenie Polski istnieją firmy, które
są producentami lub dystrybutorami urządzeń zabawowych na konstrukcji aluminiowej
o profilu okrągłym lub kwadratowym nie mniejszym niż 9,8cm x 9,8cm.
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o przekroju nie mniejszym niż 98mm x 98mm.
Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ nadaje nowe brzmienie poniższemu zapisowi:
Tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów
równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie
z dokumentacją projektową oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych
od założonych w dokumentacji projektowej.

Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA
WICEPREZYDENT MIASTA
Anna Drzewiecka
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