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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

„Dostawa i montaż wyposażenia wiejskich placów zabaw na terenie Gminy Choszczno,
w miejscowościach: Rzecko, Korytowo, Wardyń, Piasecznik, Stradzewo, Kołki, Smoleń,
Zwierzyń, Sulino, Raduń, Stary Klukom”
Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:
Czy zapis zawarty w dokumentacji technicznej „…, nawierzchnia trawiasta – Projektuje się obsianie
części powierzchni placu trawą jako obsianie uzupełniający. Nawierzchnia ma być wyprofilowana ze
spadkiem od 1 – 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody.
Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci,
korzeni, itp.). Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla ( w przypadku mało urodzajnej ziemi),
należy zastosować 10 centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren pod
zasiew trawy należy wyrównać …” należy rozumieć jako wymóg wykonania nawierzchni trawiastej w
pełnym zakresie tzn prace niwelacyjne sprzętem ciężkim, przygotowanie humusowaniem) wysiew
trawy ? Powierzchnia jest ogromna i koszty będą wysokie..
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis Projektu budowlanego ; „Projektuje się obsianie części powierzchni
placu trawą jako obsianie uzupełniające” ( str. 19 Projektu budowlanego). Obsianie uzupełniające
dotyczyć będzie jedynie tej części placu, która przed rozpoczęciem inwestycji nie była porośnięta
trawą lub została uszkodzona podczas prowadzenia prac montażowych.
Przewiduje się, że obsianie uzupełniające dotyczyć będzie około 20 do 30 % powierzchni każdego z
placów zabaw.
Jednocześnie Zamawiający precyzuje zapis SIWZ dotyczący niwelacji terenu w następujący sposób.
Informacja podana na stronie 3 Projektu budowlanego, pkt 3.2. Dane dot. wielkości obiektów, zawiera
całkowite powierzchnie placu a nie powierzchnie podlegające niwelacji czy obsianiu. W celu obliczenia
ceny oferty Wykonawca winien przyjąć, iż niwelacja wraz z obsianiem uzupełniającym dotyczyć będzie
jednie od 20 do 30 % całkowitej powierzchni placu.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:
www.bip.choszczno.pl
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