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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 21 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 28.1.
Jaki ma być zakładany okres trwałości powłoki malarskiej konstrukcji stalowej -podkonstrukcja pod
aluminiowe panele elewacyjne (krótka, średnia, długa, bardzo długa)?
Wyjaśnienie 28.1.:
Okres trwałości powłoki malarskiej konstrukcji stalowej ma być bardzo długi.
Pytanie 28.2.
Jaka ma być zakładana klasa korozyjności środowiska konstrukcji stalowej - podkonstrukcja pod
aluminiowe panele elewacyjne (C2, C3)?
Wyjaśnienie 28.2.:
Zakładana klasa korozyjności środowiska konstrukcji stalowej C3.
Pytanie 28.3.
Jaki ma być sposób wykończenia konstrukcji stalowej - podkonstrukcja pod aluminiowe panele
elewacyjne, (oprócz zabezpieczania antykorozyjnegp i ewentualnego ogniowego).
Czy elementy podokunstrukcji należy malować farba wierzchnią? Jeśli tak jaką metodą, jaki kolor itd.?
Wyjaśnienie 28.3.:
Konstrukcja stalowa pod profile aluminiowe ma być zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana
zewnętrznie w kolorze elewacji zgodnie z dokumentacją. Nie

jest

wymagane zabezpieczenie

konstrukcji przeciwogniowo.
Pytanie 28.4.
Na rysunkach:
-

5.1. Mapa ewidencyjna - zakres prac 1;

-

5.2. Mapa ewidencyjna - zakres prac 2;

-

5.3. Mapa ewidencyjna - zakres prac 3;

-

5.4. Mapa ewidencyjna - zakres prac 4;

określono „Pas zajętości terenu na czas prowadzenia robót”. Wynika z tego, że jezdnia przy ulicy
Zarugiewicza na działce o nr 129/8 nie jest zajęta na czas prowadzenia robót.
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Podczas gdy, zgodnie z rysunkiem branży drogowej - DW.01 oraz zagospodarowanie terenu PZT-1
określone są wyraźnie granice inwestycji, w której w skład również wchodzi ww. jezdnia. Czy Inwestor
przekazuje Wykonawcy teren budowy określony jak na rysunkach DW.01 i PZT-1, czy są jakieś
ograniczenia, bądź czy są poczynione jakieś ustalenia z odpowiednim wydziałem urzędu miasta?
Mając na uwadze powyższe: czy Wykonawca podczas prowadzenia robót w granicach inwestycji musi
występować dodatkowego o zajęcia pasa drogowego?
Wyjaśnienie 28.4.:
Przekazanie ul. Grzegorza Zarugiewicza nastąpi wyłącznie na okres realizacji robót w tym pasie
drogowym. Zajęcie pasa nastąpi zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruch, która leży po
stronie Wykonawcy robót. Nie zakłada się całkowitego zamknięcia ruch w ul. Grzegorza Zarugiewicza
w trakcie prowadzenia inwestycji.

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