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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 24 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 33b.1.
Proszę o udostępnienie rysunków Z-24, Z-25, Z-26, Z-27 dot. zestawienie elementów elewacji na
poszczególnych elewacjach.
Wyjaśnienie 33b.1.:
Wymienione rysunki zostały udostępnione w dniu 29 stycznia 2021 r. w pliku o nazwie „załącznik nr
I.5 do SIWZ – uzupełnienie”.
Pytanie 33b.2.
W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej proszę o zdefiniowanie sposobu wykonania
profili elewacyjnych, czy mają być wykonane jako:
• profile stalowe o wym. 100x50x3mm jeżeli tak proszę o zdefiniowanie koloru
• profile aluminiowe o wym. 100x50x3mm jeżeli tak proszę o zdefiniowanie koloru
• profile stalowe/aluminiowe o wym. 100x50x3mm malowane powłoką typu Corten, jeżeli tak proszę o
wskazanie przykładowego producenta takiej powłoki
• wykonane ze stali typu „Corten” o wym. 100x50x3mm
Wyjaśnienie 33b.2.:
Należy przyjąć profile alum. 100x50x4mm. Zamawiający dokonał stosownych zmian zapisów SIWZ.
Pytanie 33b.3.
Proszę o określenie ilości pali fundamentowych, liczba wrysowanych pali fundamentowych na rzutach
fundamentów jest znacznie większa niż liczba podana na rysunku „Zbrojenie pali fundamentowych”
oraz w przedmiarze.
Wyjaśnienie 33b.3.:
Ilość pali obowiązuje zgodnie z rysunkiem deskowania Kw-00. Zamawiający dokona zmiany SIWZ
poprzez uzupełnienie załącznika nr I.5 do SIWZ o aktualny rysunek KW.F-01.
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