
Muzeum Etnograficzne                                                  Zielona Góra, dnia 27 maja 2019 r.
w Zielonej Górze-Ochli 
ul. Ochla – Muzealna 5
66-006 Zielona Góra,
zw. dalej Zamawiającym

                                         
                                                                                   PT WYKONAWCY            

                               
Dotyczy: Zamówienie publicznego pn.

„Rekonstrukcja młyna wodnego z Sądowa wraz z zagospodarowaniem otoczenia
oraz stodoły z Lisowa w ramach postępowania udzielonego w dwóch częściach”

Zamawiający na  podstawie  art.  38  ust.  2  ustawy z  dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje, że w dniach 22 i 27 maja 2019
roku otrzymał zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zw. dalej SIWZ, jak
niżej:

Część  I:  „Rekonstrukcja  młyna  wodnego  z  Sądowa  wraz  z  zagospodarowaniem
otoczenia” 

22 maja 2019 r.:

Z załączonej  do SIWZ opinii  geotechnicznej  wynika,  że zgodnie z  dokumentacją  techniczną
projektowane  fundamenty,  podłoga  na  gruncie  oraz  utwardzenie  niecki  będą  posadowione
poniżej stwierdzonego w opinii lustra wody.

1.       W  związku  z  powyższym  prosimy  potwierdzenie  poprawności  rozwiązania
technicznego w zakresie tych elementów.

2.       Jeżeli  rozwiązanie  jest  właściwe  to  prosimy  o  wskazanie  sposobu  (metody)
odwodnienia dna wykopu oraz zabezpieczenia  brzegów wykopu dla wykonania robót
fundamentowych, posadzkowych i utwardzenia niecki.

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  pytania  wykonawców  uzupełnił  SIWZ  o  dokumentację
techniczną (PZT                   i instalacje elektryczne) oraz opinię geotechniczną.

27 maja 2019 r.

Dotyczy już udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi z dnia 21 maja 2019 r.

„…prosimy o udzielenie jednoznacznych odpowiedzi na pytania:

Nr 2 - Prosimy o jednoznaczna odpowiedź, czyli tak lub nie.

Nr 3 - Załączony projekt zagospodarowania działki nie zawiera rysunków wyszczególnionych
elementów.  W  związku  z  tym  nie  można  obliczyć  cenyza  wykonanie  wyszczególnionych
elementów.  Ze  względu  na  ryczałtowy  charakter  wynagrodzenia  prosimy  o  załączenie
właściwych rysunków tych
elementów.

Nr 6 -  Pytanie dotyczy  rozbieżności  w projekcie,  zatem prosimy o jednoznaczne określenia
długości pomostu, czyli 33,16 m czy 26,22 m

Nr 10 - Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czyli tak lub nie.

Nr  13 -  Załączony  projekt  zagospodarowania  działki  nie  zawiera rysunków umożliwiających
obliczenie ceny za wykonanie przyłącza wody.



Nr 14 -  Załączony  projekt  zagospodarowania  działki  nie  zawiera rysunków umożliwiających
obliczenie ceny za wykonanie przyłącza energii elektrycznej.

Część II: „„Rekonstrukcja stodoły z Lisowa”  

Nr 18 - Prosimy o jednoznaczna odpowiedź, czyli tak lub nie.

Nr 19 - Prosimy o jednoznaczna odpowiedź, czyli tak lub nie.

Nr 20 - Prosimy o jednoznaczna odpowiedź, czyli tak lub nie.

Zamawiający ze względów technicznych odpowiedzi udzielić może nie wcześniej niż w
dniu 30 maja 2019 r. W związku z powyższym dokonuje się zmiany terminu składania/ otwarcia
ofert:

jest: 31 maja 2019 r.
zmieniono na: 17 czerwca 2019 r.

Zmiana SIWZ powoduje zmianę Ogłoszenie o zamówieniu.
                                                                                           /-/
                                                                          Kierownik Zamawiającego
                                                                            (podpis jak w oryginale)


