
1.
Projekt  i  przedmiar  nie  zawiera  niezbędnych  informacji  dotyczących  powierzchni  stref  bezpieczeństwa
poszczególnych urządzeń placów zabaw, co jest niezbędne do właściwej wyceny nawierzchni bezpiecznej.
Projekt  powinien  zawierać  informację  o  powierzchni  poszczególnych  stref  bezpieczeństaw wg  HIC (WSU –
Wysokość Swobodnego Upadku) urządzeń zabawowych.
Każde  urządzenie  placu  zabaw  ma  indywidualny  HIC  (WSU),  co  powoduje  konieczność  dostosowania
nawierzchni bezpiecznej wg HIC (WSU).
Proszę o podanie uszczegółowionego obmiaru nawierzchni bezpiecznej z podziałem dla poszczególnych stref
bezpieczeństwa wg HIC (WSU).

2.
Proszę o podanie uszczegółowionego obmiaru z podziałem na poszczególne kolory nawierzchni pu (bezpiczenej
i sportowej).

3.
W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dot.  możliwości zmiany umowy w zakresie
zmiany terminu wykonania robót wnosimy o wprowadzenie zapisu:
Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:
-realizacji dodatkowych robót budowlanych,
-zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót,
-przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
-działania  siły  wyższej  (zdarzenie  obiektywne,  zewnętrzne,  nieposiadające  swojego  źródła  wewnątrz
przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i  nie
można im zapobiec, które wystąpiło mimo dołożenia należytej staranności wymaganej w stosunkach kupieckich
(art. 355 §2 kodeksu cywilnego) w celu należytego spełnienia
świadczenia ( np. w szczególności: pożaru, powodzi, gradobicia, strajku itp.),
-wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności,
-przeszkód  technicznych  w  pełni  niezależnych  od  Stron  umowy,  mających  bezpośredni  wpływ  na  termin
wykonania zamówienia,
-wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót.

4.
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił 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 jakichkowliek 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.

6.
Proszę o potwierdzenie, że w przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót niezinwentaryzowanych lub
błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych lub innych obiektów w stosunku do udostępnionej przez
Zamawiającego  dokumentacji,  co  spowoduje  konieczność  robót  dodatkowych,  Wykonawca  otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe a termin wykonania robót ulegnie wydłużeniu.

7.
Proszę o potwierdzenie, że za termin wykonania robót wykonawcy przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia
wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

8.
W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów
z  recyklingu  barwionych  powierzchniowo,  proszę  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  wymaga  wykonania
wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej
produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

9.
Projekt podaje RAL granulatu EPDM do wykonania nawierzchni pu, które nie są dostępne – np. RAL 5010.
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie RAL najbardziej zbliżonych z dostępnych na rynku granulatów
EPDM.


