Odpowiedz nr 2 z dnia 26.03.2019r. na złożone w postępowaniu zapytanie

dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Trzemeśnia”

1. Nazwa i dane Beneficjenta:
Ochotnicza Straż Pożarna
Trzemeśnia 581 32 – 425 Trzemeśnia
Niniejsze postępowanie w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy niniejszego zadania prowadzi na
podstawie Porozumienie z dnia 11.03.2019r.: Gmina Myślenice ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice
Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Biuro Zamówień Publicznych, e-mail: bzp@myslenice.pl

1. Treść zapytania:
STWIOR podaje wymagania dla trawy sztucznej:
Trawa syntetyczna o wysokości całkowitej 15-20 mm wykonana z polipropylenu, monifilowych.
Parametry techniczne:
Wymagane parametry nawierzchni boiska: wysokość 15-20 mm
- włókna monofilowe, polietylenowe Dtex min. 8000
- grubość włókna min. 100 mikronów
- gęstość pęczków min. 25.000/m2
- gęstość włókien min. 300.000/m2
Zwracamy uwagę na 2 kwestie:
- „wykonana z polipropylenu” i dalej „włókna monofilowe, polietylenowe”. Zapis „z polipropylenu” jest
nieprawidłowy, więc konieczne jest jego usunięcie.
- „gęstość pęczków min. 25.000/m2” – ten wymóg jest ogranicza zaoferowanie większości traw sztucznych o
włóknach monofilowych o większej niż wymagana gęstości włókien i znacznie większym Dtex i większej grubości
włókna. Proszę o dopuszczenie nowoczesnej trawy sztucznej o charakterystyce:

z wymaganym wypełnieniem.
2.Wnosimy o udostępnienie przedmiaru robót, który jest niezbędny do prawidłowego przygotowania oferty.
3.Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy
Zamawiającemu zakończenia robót.

4.Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do
wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków
realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
5.Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność
na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają
Wykonawcy.
2. Wyjaśnienia:
Ad.1) Zamawiający wyjaśnia, że podane w treści STWiORB wskazano alternatywnie rodzaj materiału z jakiego
powinna być wykonana trawa. Zgodnie z brzmieniem trawa może być wykonana zarówno z polipropylenu
jak również z polietylenu. Odpowiadając na dalszą część pytania Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza
zaoferowanie i zastosowanie trawy syntetycznej wykonanej z włókna monofilowego, polietylenowego o
minimalnych parametrach:
- wysokość 15-20 mm
- Dtex min. 8000
- grubość włókna min. 100 mikronów
- gęstość pęczków min. 20.000/m2
- gęstość włókien min. 300.000/m2
Ad.2) Na prośbę wykonawcy wyrażoną w treści zapytania Zamawiający udostępnia przedmiar robót,
jednocześnie wyjaśnia, że przedmiar robót nie jest elementem opisu przedmiotu zamówienia. Korzystanie
z przedmiaru robót jest wyłącznie na ryzyko wykonawcy i ni będą uwzględniane żadne roszczenia
wykonawcy wynikające w szczególności z rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją
projektową.
Ad.3) Zamawiający potwierdza, że zakończenie robót winno być potwierdzone pisemnym zgłoszeniem
zakończenia robót. Terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §5 wzoru umowy (załącznik
nr 3) nie należy utożsamiać z terminem zakończeniem robót.
Ad.4) Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
http://www.myslenice.pl/samorzad/urzad/zamowienia-publiczne, jak podano w treści ogłoszenia na
stronie ARMiR, zamieszczona jest m.in. dokumentacja projektowa zadania.
Ad.5) Zamawiający posiada niezbędne do wykonania inwestycji decyzje administracyjne.
3. Zmiany
W związku z udzieloną odpowiedzią i doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia zmienia się termin, o
którym mowa w ust. 4 zapytania ofertowego, składania ofert z dnia 01.04.2019r. do godz. 10:00 na dzień
03.04.2019r. do godziny 10:00.

