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Zielona Góra, 5 lutego 2021 r.

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 20.1.
Prosimy o usuniecie zapisu 7 ust 12 o treści „Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zapewni,

aby

w

umowach

z

Podwykonawcami

lub

dalszymi

Podwykonawcami

okres

odpowiedzialności za wady nie był krótszy od okresu odpowiedzialności za wady wobec
Zamawiającego”. Nałożenie takiego obowiązku będzie miało bezpośredni wpływ na wartość oferty
Wykonawcy, z uwagi na fakt iż oferty podwykonawców będą uwzględniały powyższe obostrzenie, a
przez to będą wyższe, przy czym Wykonawca wskazuje iż obostrzenie z 12 ust 7 nie jest
uzasadnione i konieczne, z uwagi na fakt, iż to Wykonawca jest gwarantem wobec Zamawiającego, a
nie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
Wyjaśnienie 20.1.:
Zapisy § 7 ust. 12 wzoru umowy 1 pozostawia się bez zmian.
Pytanie 20.2.
Prosimy o potwierdzenie, że w projekcie konstrukcji stropodachu uwzględniono obciążenia
wskazanych urządzeń od placu zabaw.
Wyjaśnienie 20.2.:
Konstrukcja budynku przewiduje obciążenie od wszystkich elementów placu zabaw.
Pytanie 20.3.
Prosimy o przedstawienie detali montażu zaprojektowanych urządzeń placu zabaw, ponieważ
zaprojektowana grubość stropu uniemożliwia zamontowanie wskazanych w projekcie urządzeń.
Wyjaśnienie 20.3.:
W projekcie przewidziana wyniesienia elementów żelbetowych pod elementy placu zabaw. Producent
urządzeń powinien zapewnić możliwość instalacji do podłoża żelbetowego. Detale montażu po stronie
Wykonawcy.
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