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Zielona Góra, 10 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 2 lutego 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 44.1.
Czy Zamawiający może udostępnić wizualizację budynku lub modelu budynku (najlepiej w formacie
.ifc)?
Wyjaśnienie 44.1.:
Zamawiający nie posiada wizualizacji projektowanego parkingu.
Pytanie 44.2.
Proszę o przedstawienie hierarchii ważności dokumentów (określenie czy np. treść SIWZ jest
nadrzędna nad projektem wykonawczy, projekt wykonawczy (rysunki w projekcie ważniejsze od treści
opisu lub odwrotnie) nad projektem budowlanym, projekt budowlany nad przedmiarem, itd.). W
przypadku wystąpienia ewentualnych rozbieżności w stosunku do np. zastosowanego materiału lub
technologii – hierarchia ważności dokumentów określi, w którym dokument wyjaśnia ewentualne
rozbieżności.
Wyjaśnienie 44.2.:
Zamawiający w zapisach SIWZ opiera się na projekcie budowlany, projekcie wykonawczym,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez „Podczaszy Pracownia
Architektury Sp. z o. o. z Krakowa” oraz „szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”. Przedmiary
robót zostały załączone jedynie jako materiał poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do
opracowania wyceny oferty – informacja o powyższym zawarta jest w pkt 3.8. SIWZ
Pytanie 44.3.
Proszę o sprecyzowanie wyjaśnień do pytań, do treści SIWZ z dnia 29.01.2021r. – odpowiedź 6.18.
Pytanie dotyczyło zabezpieczenia skarpy na czas realizacji robót (oczywiście ściana w osi ‘A’
zabezpieczy skarpę, gdy już zostanie wykonana i obsypana – tylko w jaki sposób technologiczny ją
wykonać?). Przez odpowiedź należy rozumieć, że projekt nie zawiera zabezpieczenia skarpy na czas
realizacji wykopy/fundamentów? W naszej ocenie należy wykonać ściankę szczelną zabezpieczającą
wykopy, w pewnym zakresie długości budynku.
Czy Projektant przewidział inną technologię wykonania robót?
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Wyjaśnienie 44.3.:
Wykonawca opracuje sposób zabezpieczenia istniejącej drogi w celu wykonania robót budowlanych.
Proponuje się zastosowanie ścianki larsen, palisady betonowej lub ściankę szczelną. Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania wyceny wszystkich robót budowlanych wraz z zabezpieczeniem
wykopów.

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