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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 26 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 36.1.
Czy liczenie wolnych miejsc ma być oddzielnie na poziom 0 i 1 czy wystarczy jedna wartość. Wtedy
na tablicy przed wjazdem pokazujemy liczbę wolnych miejsc łącznie na 0 i 1 oraz na 2. Czy też mają
być liczone oddzielne poziomy, wtedy prezentujemy trzy wartości - dla każdego poziomu oddzielnie?
Wyjaśnienie 36.1.:
Na tablicach przed wjazdem pokazujemy liczbę wolnych miejsc oddzielnie dla poszczególnych
poziomów.
Pytanie 36.2.
Zaplanowano podgrzewane elektrycznie podjazdy i jednocześnie pętle indukcyjne . Każde załączenie
maty grzewczej zakłóca pracę pętli indukcyjnej. Czy zaprojektowano w matach grzewczych przerwy
na pętle min 30-40 cm wokół pętli?
Wyjaśnienie 36.2.:
W fazie wykonawczej należy przyjąć w matach grzewczych przy wjeździe na poziomie +2 przerwy na
montaż pętli indukcyjnych.
Pytanie 36.3.
Czy wymagane są płatności karta płatniczą na wyjazdach? Czy na obu czy na jednym?
Wyjaśnienie 36.3.:
Wymagana płatność kartą płatniczą przy obu wyjazdach.
Pytanie 36.4.
Urządzenie wjazdowe wg założeń nie zawiera interkomu ani czytnika kart zbliżeniowych, jednak
wyjazdowe - wymaga obsługi kart zbliżeniowych i interkomu. To jest niekompatybilne.
Wyjaśnienie 36.4.:
Według założeń terminal wjazdowy jak i wyjazdowy wymaga obsługi kart zbliżeniowych jak i interkomu
– patrz zestawienie materiałów.
Pytanie 36.5.
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Jeśli nie są stosowane karty na wjazdach – w jakim celu zaplanowane jest kasie automatycznej
programowanie kart abonamentowych?
Wyjaśnienie 36.5.:
Według założeń terminal wjazdowy jak i wyjazdowy wymaga obsługi kart zbliżeniowych jak i interkomu
– patrz zestawienie materiałów.
Pytanie 36.6.
Jaki jest wymagany okres gwarancji?
Wyjaśnienie 36.6.:
Informacja o powyższym zawarta jest w pkt 3.9. SIWZ - Wykonawca na wykonany przedmiot
zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na okres min. 36 miesięcy, w tym okres
gwarancyjny dla zieleni wraz z pielęgnacją wynosi od daty odbioru końcowego robót 12 miesięcy,
i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. Ponadto, dodatkowa
gwarancja dla robót (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert
określonymi w pkt 31.2. SIWZ.
Pytanie 36.7.
Jaka ma być długość ramienia szlabanu?
Wyjaśnienie 36.7.:
Zgodnie z dokumentacją na rysunku K-11.

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