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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dokończenie
zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele
parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Rewitalizacja
obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto
Zielona Góra.
W dniach 17 i 19 kwietnia 2019 r. wpłynęły pytania 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 2018 r., poz. 1986 ze zm.) przekazuję
treść pytań wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie 3.1:
Zestawienie Małej architektury uzupełniającej poz. 30 - ilościami znacznie odbiega od określonej
projektem. W przedmiarze robót jest ich mniejsza ilość niż suma wbudowanej a przewidzianej
projektem do wbudowania. Proszę o podanie właściwego zestawienia małej architektury pozostałej
do zamontowania na terenie Parku .
Wyjaśnienie 3.1.:
Właściwe zestawienie małej architektury zostało wprowadzone do SIWZ w wyniku modyfikacji w dniu
24 kwietnia 2019 r.
Pytanie 3.2:
W pozycji kranik z wodą 29. Proszę o wyjaśnienie czy przyłącze wody ze studniami i wodomierzem
zostało wykonane przez poprzedniego wykonawcę czy należy je doliczyć do wartości pozycji.?
Wyjaśnienie 3.2.:
Zostało wykonane przez poprzedniego Wykonawcę.
Pytanie 3.3:
Zieleń - czy przy wykonanych ciągach pieszo rowerowych należy uzupełnić humusowanie i obsianie
trawą.
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Wyjaśnienie 3.3.:
Tak należy uzupełnić humusowanie. Zgodnie z opisem inwentaryzacyjnym należy odcinkowo
poprawić plantowanie przed humusowaniem.
Pytanie 3.4:
Umocnienia skarp pod mostkami - co należy wykonać w ramach docelowego wzmocnienia skarp i
przyczółków /obecnie występują częściowe umocnienia elementami betonowymi/.
Wyjaśnienie 3.4.:
Należy uzupełnić brakujące, istniejące elementy betonowe lub zastosować alternatywne, równie
trwałe zabezpieczenie skarp.
Pytanie 3.5:
Czy progi na strumieniu wymagają dokończenia w postaci obłożenia kamieniem narzutowym na
betonie.
Wyjaśnienie 3.5.:
Progi oczyścić i uzupełnić ewentualne braki kruszywa. Nie wykończono ostatecznie styków progów
kamiennych ze skarpami cieku.
Pytanie 3.6:
Ścieżka z kory - Czy ten odcinek faktycznie należy wykonać w tej technologii.
Wyjaśnienie 3.6.:
W ofercie należy przyjąć wykonanie zgodnie z Projektem.
Pytanie 3.7:
Poz 14. Czy balustrady dla niepełnosprawnych należy dodatkowo przed malowaniem ocynkować /w
przedmiarze robót podano tylko malowanie rur stalowych/.
Wyjaśnienie 3.7.:
Przedmiar stanowi jedynie element poglądowy. Balustrady należy przed malowaniem ocynkować.
Pytanie 3.8:
W przedmiarze robót nie zawarto wykonania ogrodzenia panelowego na podmurówce wraz
wykonaniem

dodatkowej

skarpy

ziemnej

/podanych

symulacją

na

zdjęciach

i

z

planie

zagospodarowania terenu. Prosimy o określenie robót w tym zakresie.
Wyjaśnienie 3.8.:
Przedmiar stanowi jedynie element poglądowy. Należy uwzględnić wykonanie ogrodzenia panelowego
na podmurówce wraz z wykonaniem dodatkowej skarpy ziemnej – tak jak jest to ukazane na symulacji
zdjęciowej i zgodnie z rysunkiem zamiennym w zakresie zejścia dla niepełnosprawnych.
Pytanie 3.9:
Odpowiedzi prosimy udzielić na adres xxxxxx@poczta.onet.pl.
Wyjaśnienie 3.9.:
Zgodnie z pkt 25 SWZ w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. W związku z powyższym odpowiedzi na pytania, jak
i pozostała korespondencja, przekazywane będą Wykonawcom wyłącznie za pośrednictwem ePUAP
tj. w sposób określony i podany do wiadomości wszystkim Wykonawcom.
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Pytanie 4.1:

Wyjaśnienie 4.1.:
Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu na składanie ofert do dnia 15.05.2019 r. - do SIWZ
zostaną wprowadzone stosowne zmiany.

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

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta
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