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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 11 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 47.1.
Prosimy Zamawiającego o podania rozwiązania wykonania dylatacji płyty fundamentowej w ilości
350mb?
Wyjaśnienie 47.1.:
Zamawiający uzupełni załącznik nr I.5 do SIWZ o rysunek KW.PF-06 dotyczący wykonania dylatacji
płyty fundamentowej.
Pytanie 47.2.
Konstrukcja stropu żelbetowego parkingu jest podzielona na 7 segmentów oddylatowanych między
sobą dylatacją 2 cm, zwracamy się do Zamawiającego o określenie technologii jej wykonania, podania
rozwiązania systemowego?
Wyjaśnienie 47.2.:
Rozwiązanie analogicznie jak w pytaniu 47.1. Należy zamontować profil systemowy do stosowania w
parkingach. Na słupach należy zamontować listwę maskującą.
Pytanie 47.3.
Prosimy o informacje czy w kosztorysie Wykonawca ma założyć dylatacje w ilości 1390mb na
parkingach w warstwie posadzki przemysłowej w miejscach dylatacji płyty żelbetowej? Jeśli tak to
prosimy o określenie rozwiązania/technologii wykonania dylatacji.
Wyjaśnienie 47.3.:
Tak. Wykonawca powinien uwzględnić koszt wykonania wszystkich dylatacji w budynku z pozycji 48
przedmiaru robót.
Pytanie 47.4.
W przedmiarze brakuje 1020m2 hydroizolacji ściany SP1 od strony

Palmiarni. Prosimy

Zamawiającego czy Wykonawca ma założyć wykonanie hydroizolacji ściany oraz określenie
technologii jej wykonania.
Wyjaśnienie 47.4.:
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Przedmiar robót należy uzupełnić o pozycję kolejną KNR 2-02 0603-01 analogia Izolacje
przeciwwilgociowe powlekane bitumicznie pionowe – izolacja bitumiczna bezszwowa. Obmiar
1020m2. Jednocześnie informuję, że zgodnie z pkt 3.8. SIWZ przedmiary robót zawarte w załączniku
nr I.5 do SIWZ stanową jedynie dokument pomocniczy - ilości podane w przedmiarze nie są podstawą
wyceny przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy, a jedynie mają na celu określenie technologii
wykonania robót. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z Wykonawców zobowiązany jest
przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zapisami SIWZ.
Pytanie 47.5.
W przedmiarze brak pozycji związanych z elementami murków oporowych M1-M10 w ilości 540m2
oraz 100m3 ław fundamentowych. Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie przedmiaru o brakujące
pozycję związane z murkami oporowymi.
Wyjaśnienie 47.5.:
Murki oporowe M1-M10 znajdują się w pozycji 117 przedmiaru robót. Fundamenty pod urządzenia na
dachu w poz. 61. Jednocześnie informuję, że zgodnie z pkt 3.8. SIWZ przedmiary robót zawarte w
załączniku nr I.5 do SIWZ stanową jedynie dokument pomocniczy - ilości podane w przedmiarze nie
są podstawą wyceny przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy, a jedynie mają na celu określenie
technologii wykonania robót. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z Wykonawców
zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją projektową, STWiOR oraz
zapisami SIWZ.

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