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Zielona Góra, 19 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 27 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 38.1.
Prosimy o udostępnienie niżej wymienionych rysunków zbrojeniowych belek - w dokumentacji
podstawowej nie zostały one załączone: KW.B.0.2-01, KW.B.0.2-02, KW.B.0.4-01, KW.B.0.4-02,
KW.B.0.5-01, KW.B.0.5-02, KW.B.0.6-01, KW.B.0.6-02, KW.B.0.7-01, KW.B.0.7-02, KW.B.1.5-01,
KW.B.1.5-02, KW.B.1.6-01, KW.B.1.6-02, KW.B.1.7-01, KW.B.1.7-02.
Wyjaśnienie 38.1.:
Wymienione rysunki zostały udostępnione w dniu 29 stycznia 2021 r. w pliku o nazwie „załącznik nr
I.5 do SIWZ – uzupełnienie”.
Pytanie 38.2.
Prosimy o przekazanie informacji odnośnie zakładanych obciążeń pali fundamentowych. Prosimy
również o potwierdzenie możliwości optymalizacji projektu posadowienia.
Wyjaśnienie 38.2.:
Siła pionowa max od słupa na zestaw pali : 4860kN po redukcji uwzględniającej współprace płyty
na sprężystym podłożu to siła do obliczeń 3210KN
Moment od słupa po redukcji na zastaw pali Max : 167kN/m
Pytanie 38.3.
W przekazanej dokumentacji widnieją rysunki konstrukcyjne zbrojenia pali fundamentowych dla ilości
114 szt. (P.-0.01, P.-0.02), jednak na rzucie widoczne jest 535 szt. - prosimy o udostępnienie
rysunków konstrukcyjnych zbrojenia pozostałych pali fundamentowych
Wyjaśnienie 38.3.:
Wymienione rysunki zostały udostępnione w dniu 29 stycznia 2021 r. w pliku o nazwie „załącznik nr
I.5 do SIWZ – uzupełnienie”.
Pytanie 38.4.
Prosimy o przekazanie rysunków rozwinięcia instalacji wody przeciwpożarowej - na przekazanej
dokumentacji brakuje uszczegółowienia instalacji w pionach.
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Wyjaśnienie 38.4.:
Zamawiający uzupełni załącznik nr I.5 do SIWZ o rysunek S11 –S 15 instalacja hydrantowa.
Pytanie 38.5.
Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania monitoringu jedynie nowoprojektowanej sieci
kanalizacyjnej
Wyjaśnienie 38.5.:
Oprócz monitoringu nowoprojektowanych kanałów konieczny jest monitoring istniejącego kanału
betonowego o średnicy 300m i dł. ok. 30m, mającego posłużyć jako kanał osłonowy grawitacyjnego
odcinka kanalizacji sanitarnej.
Pytanie 38.6.
Prosimy o potwierdzenie konieczności stosowania betonu w stropach żelbetowych o maksymalnym
uziarnieniu 16 mm.
Wyjaśnienie 38.6.:
Dopuszczono stosowanie uziarnienia kruszywa w betonach do 20mm.
Pytanie 38.7.
W opisie technicznym konstrukcji wskazano konieczność zastosowania w obrębie słupów zbrojenia na
przebicie płyty stropowej, jednak na rysunkach konstrukcyjnych stropów nie wskazano ich. Zwracamy
się z prośbą o wskazanie umiejscowienia i ilości ww. zbrojenia oraz o uszczegółowienia sposobu ich
wykonania.
Wyjaśnienie 38.7.:
W obrębie słupów nie jest wymagane zbrojenie na przebicie płyty stropowej. Zamawiający dokona
zmiany opisu technicznego do projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej.

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