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Zielona Góra, 4 kwietnia 2017 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie Placu Teatralnego i Placu
Matejki w Zielonej Górze” w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie
miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra” w ramach projektu pn.:
„Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra”.

W dniu 20 i 23 marca 2017 r. wpłynęły pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) 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 wyjaśnieniami.
Pytanie nr 1:

Odp. na pyt.1:
Nie. Projekt rozbiórek jest elementem przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 2:

Odp. na pyt.2:
W specyfikacji Zamawiający przewiduje dokonanie wizji w terenie przez Wykonawcę.
Pytanie nr 3:

Odp. na pyt.3:
Koszty badań archeologicznych ponosi Zamawiający.
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Pytanie nr 4:

Odp. na pyt.4:
Taka okoliczność została zawarta w par.20 ust.1 pkt 2) umowy:
Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy,
pod warunkiem że: zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot
zamówienia określony w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, których
wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz
prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 5:

Odp. na pyt.5:
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 6:

Odp. na pyt.6:
Omyłka pisarska – widownia szerokości min. 25,0 m, wysokości rzędów bez zmian – 20,0 cm.
Pytanie nr 7:

Odp. na pyt.7:
Tak, dopuszcza się zamianę sjenitu na płyty betonowe
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Pytanie nr 8:

Odp. na pyt.8:
Ciągi komunikacyjna wykonać z płyt betonowych.
Pytanie nr 9:

Odp. na pyt.9:
Ciągi komunikacyjna wykonać z płyt betonowych.
Pytanie nr 10:

Odp. na pyt.10:
Należy przewidzieć wymianę nawierzchni chodników na płyty kamienne (granitowe) z kostką brukową
zgodnie z PZT-01 (KPR-4) oraz przełożenie istniejącej kostki granitowej w ulicy

celem odtworzenia

historycznego układu ulicy.
Pytanie nr 11:

Odp. na pyt.11:
Na wskazanym odcinku należy wykonać przebudowę drogi wraz z wykonaniem całej warstwy
ścieralnej.
Pytanie nr 12:

Odp. na pyt.12:
Format 50 x 50 cm.
Pytanie nr 13:

Odp. na pyt.13:
Określenie wycinki drzew na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Opłaty związane
z wycinkę leżą po stronie Zamawiającego.
Pytanie nr 14:
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Odp. na pyt.14:
Winda ma umożliwić wjazd na taras pośredni.
Pytanie nr 15:

Odp. na pyt.15:
Zamawiający zakłada zastosowanie tafli ze szkła bez poprzeczek usztywniających.
Pytanie nr 16:

Odp. na pyt.16:
Zgodnie z KZT – jedna fontanna 17 dysz, druga fontanna 10 dysz.
Pytanie nr 17:

Odp. na pyt.17:
Tak
Pytanie nr 18:

Odp. na pyt.18:
Tak
Pytanie nr 19:

Odp. na pyt.19:
Tak
Pytanie nr 20:
Odp. na pyt.20:
Tak
Pytanie nr 21:
Odp. na pyt.21:
Nie
Pytanie nr 22:

Odp. na pyt.22:
Nie
Pytanie nr 23:
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Odp. na pyt.23:
Nie
Pytanie nr 24:
Odp. na pyt.24:
Tak
Pytanie nr 25:

Odp. na pyt.25:
Tablice planuje się zlokalizować przy zjeździe z ulicy Bolesława Chrobrego w stronę parkingu.
Pytanie nr 26:
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Odp. na pyt.26:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany spełnienia minimalnych warunków udziału w postępowaniu
umożliwiające realizację zamówienia.

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

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
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