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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
Który  z  przekazanych  w  dokumentacji  przedmiarów  należy  wziąć  pod  uwagę  przy  obliczaniu  ceny
ofertowej? W dokumentacji zawarto 3 przedmiary – całościowy (w2), pomniejszony i ETAP 1 (w3).

Odpowiedź nr 1
Zamawiający dokonuje korekty opublikowanej na stronie internetowej dokumentacji dla przedmiotowego
postępowania.
Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i kompletną dokumentację projektową oraz kosztorysową.

Zapytanie nr 2
W  opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zakup „Rury z polimerobetonu wytworzonej  z
jednorodnej  masy żywicy  poliestrowej,  kruszywa i  mikrokrzemionki,  charakteryzującej  się  wyjątkową
wytrzymałością na ściskanie,  pokrytej żelkotem żywicznym odpornym na promieniowanie UV w kolorze
czerwonym, o wymiarach 0,8 m śr. i 3 m dł.” Z przeprowadzonego przez nas rekonesansu wynika, iż taka
rura  przeciskowa,  o  takiej  samej  średnicy  na  całej  długości  występuje  w  odcinkach  2–metrowych,
natomiast w odcinkach 3–metrowych występuje tylko rura kielichowa tj. z rozszerzonym końcem.
Ponadto fabrycznie są one pokryte żelkotem bezbarwnym tj. mają kolor szary.
Czy Zamawiający może potwierdzić konieczność zastosowania takiej właśnie  rury, ewentualnie wykazać
przykładowe źródło lub też dostosować wymagania do powszechnie występujących na rynku produktów? 

Odpowiedź nr 2
Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania rury z  polimerobetonu wytworzonej z jednorodnej
masy żywicy poliestrowej, kruszywa i mikrokrzemionki, charakteryzującej się wyjątkową wytrzymałością
na ściskanie, pokrytej żelkotem żywicznym odpornym na promieniowanie UV o dł. 3,0m. Przychylając się
do wniosku Wykonawcy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury pokrytej  żelkotem bezbarwnym –
kolor szary.
Rurę taką można pozyskać na indywidualne zamówienie.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu
możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych  ofertach przetargowych i
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do
dnia 20 . 08 . 2015r.  do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie
ofert nastąpi dnia 20 . 08 . 2015r. o godz. 10:30 w pokoju 410.



Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian w składanych
ofertach przetargowych.

Marian Szkudlarek
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(podpis Kierownika Zamawiającego)


