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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa parkingu
wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze.

W dniu 15 stycznia 2021 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 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść pytań
wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie 19.1.

Wyjaśnienie 19.1.:
Zamawiający dokona zmiany SIWZ, poprzez uzupełnienie rysunków zestawień stali zbrojeniowej dla
belek parteru, I oraz II piętra oraz detale fundamentowe oraz zbrojenie ścian na kondygnacji parteru.
Pytanie 19.2.

Wyjaśnienie 19.2.:
Zgodnie z pkt 3.8. SIWZ przedmiary robót stanową jedynie dokument pomocniczy - ilości podane w
przedmiarze nie są podstawą wyceny przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy, a jedynie mają na
celu określenie technologii wykonania robót. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z
Wykonawców zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją projektową,
STWiOR oraz zapisami SIWZ. Zamawiający dokona zmiany SIWZ, poprzez uzupełnienie rysunków
zestawień stali zbrojeniowej dla belek parteru, I oraz II piętra oraz detale fundamentowe oraz
zbrojenie ścian na kondygnacji parteru.
Pytanie 19.3.

Wyjaśnienie 19.3.:
Obowiązują

klasy

betonu

zgodnie

z

rysunkami

szczegółowymi

projektu

wykonawczego

poszczególnych elementów żelbetowych.
Pytanie 19.4.
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Wyjaśnienie 19.4.:
Klasa odporności na ścieranie: AR2.
Parametr ścieralności powinien wynosić dla BCA: Ar 0,5, a dla Bohmego: A1,5.
Mrozoodporna
Klasa betonu C30/37
Dylatowana
Ilość zbrojenia - zbrojenia rozproszonego polimerowego ok minimum 3 kg/m3betonu
Pytanie 19.5.

Wyjaśnienie 19.5.:
Zamawiający dokonał w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

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