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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 20 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 3.1.:

Wyjaśnienie 3.1.:
Przedmiotowe PFU dotyczy wyłącznie zagospodarowania terenu wokół Filharmonii Zielonogórskiej i
iluminacji

kościoła

pw.

Matki

Bożej

Częstochowskiej.

Przebudowa

budynku

Filharmonii

Zielonogórskiej stanowi odrębną inwestycję. W ramach zagospodarowania terenu wokół Filharmonii
Zielonogórskiej nie ma konieczności projektować i wykonać rozbudowę budynku Filharmonii.
Pytanie 3.2.:
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Wyjaśnienie 3.2.:
Monitoring nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
Pytanie 3.3.:

Wyjaśnienie 3.3.:
Stojak zielonogórski na rowery - jak zlokalizowany przy południowo - zachodnim narożniku kościoła,
będącego przedmiotem iluminacji.

Pytanie 3.4.:

Wyjaśnienie 3.4.:
Tablica informacyjna interaktywna ma być zlokalizowana terenie otwartym i być wandaloodporna. Ma
stanowić źródło informacji turystycznej dla turystów i mieszkańców. Nie będzie ona podłączona do
Internetu. Lokalizacja tablicy - w miejscu bardzo uczęszczanym i dobrze oświetlonym wieczorem.
Pytanie 3.5.:

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455
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Wyjaśnienie 3.5.:
Jeżeli w trakcie projektowania pomieszczeń technicznych fontann okaże się, że z uwagi na istniejącą
infrastrukturę techniczną, nie będzie możliwa lokalizacja to należy zaprojektować je w innym
dogodnym, bezkolizyjnym miejscu.
Pytanie 3.6.:

Wyjaśnienie 3.6.:
Na etapie sporządzania projektu budowlanego należy wystąpić o warunki przyłączenia urządzeń do
istniejących sieci i zaprojektować zgodnie z wydanymi warunkami odpowiednie przyłącza.
Pytanie 3.7.:

Wyjaśnienie 3.7.:
Wszystkie miejsca z zielenią muszą mieć system automatycznego nawadniania.
Pytanie 3.8.:

Wyjaśnienie 3.8.:
Wyznaczenie przebiegu dawnych murów miejskich ma być zaprojektowane i wykonane na jednym
poziomie z nawierzchnią placu.

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