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Zielona Góra, 21 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 12 kwietnia 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
pytania wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie nr 1:

Odp. na pyt.1:
Nie dopuszcza się. Zaleca się wykonanie ścianek szczelnych metodą bezdrganiowo.
Pytanie nr 2:

Odp. na pyt.2:
Najwyższy podest dostępny dla ludzi zakłada się na minimalnej wysokości 16,0 m; podest
zadaszony.

ma

być

Pytanie nr 3:
Odp. na pyt.3:
Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się. Zaleca się wykonanie powierzchni gładkich
przeziernych.
Pytanie nr 4:
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Odp. na pyt.4:
Zaleca się wyburzenie istniejącego muru oraz wykonanie ogrodzenia spójnego wizualnie dla
pozostałych fragmentów placu.
Pytanie nr 5:

Odp. na pyt.5:
Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania ( należy przewieźć i rozładować na
magazyn Zamawiającego (ul. Zjednoczenia 110 – ZGKiM).
Materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania, zutylizowane należy przewieźć,
rozładować na magazyn Zamawiającego (Racula – wysypisko miejskie) lub wykorzystać na placu
budowy jako kruszywo.
Pytanie nr 6:

Odp. na pyt.6:
Tak
Pytanie nr 7:

Odp. na pyt.7:
Tak
Pytanie nr 8:

Odp. na pyt.8:
Tak
Pytanie nr 9:

Odp. na pyt.9:
Tak
Pytanie nr 10:

Odp. na pyt.10:
Planowany termin realizacji rozbudowy Lubuskiego Teatru to wrzesień 2017 do listopada 2019r.
Ostateczny termin zostanie określony po postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez
Teatr Lubuski .
Pytanie nr 11:
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Odp. na pyt.11:
Powierzchnia placu, jaka będzie konieczna do udostępnienia innemu wykonawcy zostanie określona
dopiero po wyłonieniu wykonawcy realizacji rozbudowy Lubuskiego Teatru.
Pytanie nr 12:

Odp. na pyt.12:
Plac składowy oraz drogi dojazdowe wyznaczone zostaną w obowiązkowym planie BIOZ, który jest
sporządzany dla konkretnej budowy. Sporządzenie planu BIOZ, należy do obowiązków kierownika
budowy. Plan BIOZ ma na celu zidentyfikowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz
wdrożenie rozwiązań służących ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji. Dokument ten
stanowi kluczowy element decydujący o skuteczności działań w zakresie bezpieczeństwa robót
budowlanych. Jest on niezbędnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo na placu budowy i
ważne jest, aby wszyscy uczestnicy realizacji inwestycji budowlanej byli zainteresowani udziałem w
pracach nad tym planem.
Należy tak wygospodarować teren budowy aby nie zachodziła konieczność wydzielenia wspólnego
placu składowego, czy dróg dojazdowych na teren placu budowy.
Pytanie nr 13:

Odp. na pyt.13:
Należy tak wygospodarować teren budowy aby nie zachodziła konieczność wydzielenia wspólnego
placu składowego, czy dróg dojazdowych na teren placu budowy.
Pytanie nr 14:

Odp. na pyt.14:
Należy tak wygospodarować teren budowy aby nie zachodziła konieczność wydzielenia wspólnego
placu składowego, czy dróg dojazdowych na teren placu budowy.
Pytanie nr 15:

Odp. na pyt.15:
Zamawiający oczekuje Projektora laserowego wraz z ekranem o wskazanych parametrach
technicznych w części III graficznej w szczegółowym opisie urządzeń i elementów wyposażenia
terenu, pkt 1.17 str.35,36 oraz z dopuszczeniem większej mocy poboru energii.
Pytanie nr 16:
Odp. na pyt.16:
Tak
Pytanie nr 17:
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Odp. na pyt.17:
Oświetlenie parkowe nie jest wymagane na fragmencie ulicy od pl. Matejki w kierunku ronda 11
listopada do końca ulicy
Pytanie nr 18:

Odp. na pyt.18:
W PFU są przyjęte ilości szacunkowe. Należy przewidzieć następującą, minimalną ilość źródeł
światła:
Oświetlenie parkowe – 28 sztuk;
Naświetlacze typu LED – 36 sztuk;
Oprawy typu naświetlacz – 22 sztuki;
Zjazd do parkingu – 6 sztuk.
Pytanie nr 19:

Odp. na pyt.19:
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w zakresie uszczegółowienia parametrów sceny
modułowej.
Pytanie nr 20:

Odp. na pyt.20:
Nie

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

z up. PREZYDENTA MIASTA
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