BZP.271.11.2019

Będzin, dnia 09.04.2019 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.: Zagospodarowanie

bulwarów Czarnej

Przemszy – etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
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: W przedmiarze stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia mamy wyszczególnione następujące pozycje:
 dostawa i montaż ławek,
 dostawa i montaż koszy na śmieci,
 ogrodzenie panelowe wysokości 0,8m na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie
i obetonowanych,
 montaż tablic regulaminowych placu zabaw,
 montaż siedzisk z desek tarasowych na blokach betonowych.
Proszę o uszczegółowienie powyższych elementów, ponieważ w dokumentacji technicznej nie ma
szczegółowego opisu tych elementów. Proszę o dołączenie wzorów/wizualizacji oraz wytycznych
obmiarowych odnośnie przedmiotowych elementów.
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ODPOWIEDŹ 1:
Zamawiający wyjaśnia, iż zamówienie wykonać należy zgodnie z załączoną dokumentacją
projektową. Elementy małej architektury należy dostosować do istniejącego zagospodarowania
terenu.
1) Kosz na śmieci:
- wysokość 75-85 cm
- pojemność 20 l
- materiał: profile stalowe, deski drewniane, wkład z blachy ocynkowanej
- kolor: stal-kolor czarny, drewno-naturalne lakierowane

2) Ławki:
- wysokość siedziska:45 cm
- długość: 150-200 cm
- szerokość: 45-55 cm
- konstrukcja stalowa- ocynkowana ogniowo
- profile stalowe 80x40 cm o gr.min.4 mm
- siedzisko i oparcie drewniane
- kolor: stal-kolor czarny, drewno-naturalne lakierowane
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3) Okładzina siedzisk bloków betonowych z desek tarasowych lub kompozytów z tworzyw
sztucznych:
- okładzina z desek z drewna liściastego, klejonego, impregnowanego i lakierowanego
-

deski

zabezpieczone

przed

warunkami

atmosferycznymi

za

pomocą

impregnatów

przeciwgrzybicznych
4) Tablice z regulaminem:
- wykonane z metalu , malowane
- zawierające min. następujące informacje:
plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3,
dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych,
na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów,
na placu zabaw nie wolno śmiecić, prosimy o wyrzucanie odpadków do koszy na śmieci,
oraz innych informacji istotnych dla bezpieczeństwa bawiących się dzieci.
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5) Ogrodzenie panelowe na słupkach stalowych H=0,8 m w kolorze ciemnozielonym:
- Ogrodzenie panelowe systemowe, na słupkach stalowych, wys. 0,8m w kolorze ciemnozielonym,
bez podmurówki.

Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
WICEPREZYDENT MIASTA
Aneta Witkowska - Złocka
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