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Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu
"Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu"
W dniu 1 sierpnia 2018 r. wpłynął wniosek dotyczący 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 2017 r., poz. 1579 - z późn. zm.) przekazuję treść
wniosku wraz z odpowiedzią.
Pytanie nr 1:
Brak schematów rozdzielni TG Oranżerii, TG1 zaplecza gospodarczego, TG2-informacji turystycznej.
Odpowiedź:
W załączeniu schematy rozdzielni TG Oranżerii, TG1 zaplecza gospodarczego, TG2-informacji
turystycznej (rys nr S1, S2, S3)
Pytanie nr 2:
W dokumentacji technicznej są schemat iluminacji murów pałacu, w załączonych przedmiarach i
dokumentacji SIWZ w przedmiocie zamówienia nie ma informacji o wykonywaniu iluminacji. Proszę o
informację czy iluminacja jest częścią zapytania.
Odpowiedź:
Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja parku w Zatoniu. Zadanie rewitalizacji parku obejmuje
wykonanie wielu elementów między innymi również wykonanie iluminacji oranżerii i altany różanej
(pkt.5 o i pkt. 5.21.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia)
Do SIWZ Zamawiający załączył kompletny projekt budowlany i wykonawczy, przedmiary, Specyfikacje
Techniczne całego zadania pn.:„Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i
wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu" w tym pełną informację
dotyczącą wykonania iluminacji oranżerii i altany różanej. (Informacje dotyczące wykonania iluminacji
oranżerii zostały zamieszczone w plikach dotyczących infrastruktury technicznej).
Jednocześni ponownie informuję, że zadanie nie obejmuje prac związanych z zabezpieczeniem
murów pałacu i iluminacji pałacu. Prace te są obecnie realizowane.
Powyższe informacje stanowią integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej
ofercie.
z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
zamowienia@um.zielona-gora.pl

