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Odpowiedzi na pytania 

Dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na  budowę placu zabaw w wąwozie w rejonie
ul. Jana Sawy w Lublinie.

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły
następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza standardowy w tego rodzaju zamówieniach margines
wymiarów  +/-  15%.Pozwoli  to  na  zaoferowanie  konkurencyjnych  cenowo,
wytrzymałych, funkcjonalnych i estetycznych urządzeń  

2.  Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń na profilu kwadratowym 80 x
80?

3. Czy konieczne jest tyczenie geodezyjne oraz inwentaryzacja powykonawcza?
4. Bardzo proszę o podanie mb ogrodzenia placu zabaw
5. Proszę o odpowiedź czy ogrodzenie panelowe należy wycenić z podmurówką

W odpowiedzi na pytania informuję:

Ad.1 Zgodnie z zapisami na stronie nr 10 opisu do projektu budowlanego (załącznik
nr 1 do SIWZ) Zamawiający dopuszcza margines wymiarów urządzeń na poziomie
+-5% z zachowaniem tych samych funkcji zabawowych i użytkowych,

 
Ad. 2 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j.  Dz.  U.   z  2019 r.  Poz.  1843)  Zamawiający dokonuje
zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ poprzez dopisanie do pkt 2.7 część II –
opis do projektu wykonawczego  „Urządzenia. Specyfikacja materiałowa” zapisu:
„użyte do realizacji urządzenia i zestawy winny odzwierciedlać przedstawione w  
projekcie  przeznaczenie  i  opcje  do  zabawy  użyte  np.  w  zestawie;  
konstrukcja  urządzeń  winna  spełniać  kryteria  co  do  trwałości  i  estetyki;  
dopuszcza się poza okrągłym również profile kwadratowe, spełniające normowe  
wymagania jak dla urządzeń na place zabaw”
W załączeniu errata nr 2 do projektu budowlano - wykonawczego

Ad. 3 Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 7-8 i 24 wzoru umowy (załącznik Nr 5 do SIWZ) do
obowiązków Wykonawcy należy m.im.:
"7)  zapewnienie  kompleksowej  obsługi  geodezyjnej  prowadzonych  robót,   
8)  ochrona znaków geodezyjnych,  a  w przypadku uszkodzenia  lub  zniszczenia  znaku
geodezyjnego,  odtworzenie  lub  wznowienie  znaku  przez  uprawnionego  wykonawcę
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geodezyjnego;  potwierdzeniem  odtworzenia  lub  wznowienia  uszkodzonego  lub
zniszczonego znaku jest numer operatu technicznego przyjętego do Miejskiego Ośrodka
Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  w  Lublinie,"
"24)  przygotowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  -  najpóźniej  w  dniu  zgłoszenia
zakończenia  robót  i  gotowości  do  odbioru  końcowego,  kompletnej  dokumentacji
powykonawczej  obejmującej  także  inwentaryzację  geodezyjną  w  postaci  opracowania
powykonawczego  sporządzonego  przez  uprawnionego  geodetę,"
§ 9 wzoru umowy (załącznik Nr 5 do SIWZ) w ust. 7 przewiduje, iż "Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru
końcowego,  dokumentację  odbiorową  i  wszystkie  dokumenty  wymagane  zgodnie  z
obowiązującymi  w  tej  materii  przepisami  prawa,  pozwalające  na  ocenę  prawidłowości
wykonania  przedmiotu  umowy,  a  w szczególności:  (.....)operat  geodezyjny  zawierający
geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  (....)."
W cenie oferty Wykonawca winien ująć koszty z tym związane zgodnie z zapisem pkt. 12
SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny - 12.1 (pkt. 6, 9-10) oraz § 7 ust. 3 pkt. 6 i pkt. 9-10
wzoru umowy (załącznik Nr 5 do SIWZ). 

Ad  4  Ogrodzenie  placu  zabaw  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem  budowlano  -
wykonawczym.  Wymiary  ogrodzenia  znajdują  się  na  rysunku  A1  i   łączna  długość
ogrodzenia to 103,50 mb liczone razem z furtkami.

Ad 5 Ogrodzenie  placu  zabaw  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem  budowlano  -
wykonawczym bez podmurówki  
Dokładny opis ogrodzenia znajduje się w :
- część I opis do projektu budowlanego strona 11
- część II opisu do projektu wykonawczego pkt 2.10 "ogrodzenie placu zabaw" 

W załączeniu errata nr 2 

W związku powyższym Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmienił  pkt. 11 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac 
Litewski 1, pokój nr 3.

11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do 
dnia    17.12.2019 r. do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie 
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres 
wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Odpowiedzi na pytania Strona 2 z 3

ZP-P-I.271.133.2019

Nr dokumentu mdok 163673/12/2019 



11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1,
pokój 302 dnia  17.12.2019 r. o godzinie 12:00. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian 
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