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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zagospodarowanie
zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra z podziałem na
dwa zadania:
a)

Zadanie 1: Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na
cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze;

b)

Zadanie

2:

Zagospodarowanie

terenu

wokół

Filharmonii

Zielonogórskiej

i iluminacja kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej;
w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru
funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra.

W dniu 22 lutego 2017 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) w zakresie Zadania 2 w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.
zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie 4.1.:

Wyjaśnienie 4.1.:
Tak, należy przyjąć wykonanie cokołu pod pomnik św. Urbana.
Pytanie 4.2.:
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Wyjaśnienie 4.2.:
Zamawiający nie przewiduje montażu oświetlenia parkowego w formie latarni

parkowych.

W części II o nazwie Część opisowa PFU, w pkt. 3, ppkt. 5) - Wykaz obiektów znajduje się zapis:
-

poz. 21 - podświetlenie drzew i pasów chodnikowych szt. 25
poz. 29 - podświetlenie ciągów pieszych i amfiteatru.

Zakładając, że zgodnie z PFU, poza ww. pozycjami, będzie podświetlenie (iluminacja) Kościoła pw.
NMP na przedmiotowym placu, świecić będą również istniejące, skorygowane na placu lampy
oświetleniowe oraz istniejąca iluminacja kamienic i FZ wokół placu, powinno to być wystarczające.
Pytanie 4.3.:

Wyjaśnienie 4.3.:
Materiały określono w pkt 3.3.2.2. SIWZ. Schody z płyt granitowych płomieniowanych gr. co najmniej
3cm oraz wykonanie murku z okładziną z płyt granitowych i podświetlenie oprawami wbudowanymi w
podłodze odpornymi na korozję.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej
ofercie.
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