Nr postępowania: ZP/08/MGW/2020
L.dz.: 2429/BŻ/DZP/2020

Zabrze, 07.07.2020 r.

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot. „Udrożnienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego.”
Ogłoszonego w BZP pod nr 557812-N-2020 z dnia 2020-07-03 r.
Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp,
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniania na
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

1. Pytanie:
W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Udrożnienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego” nr ZP/08/MGW/2020 proszę o
przesłanie informacji odnośnie możliwości i terminu przeprowadzenia wizji lokalnej do ww. postępowania..
Odpowiedź:
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się w
dniu 09.07.2020 r. (czwartek) o godz. 8:00. Zbiórka uczestników wizji w budynku obsługi ruchu
turystycznego przy ul. M. Mochnackiego 12 (dawniej ul. Sienkiewicza 43) w Zabrzu.
Wizja przeprowadzona będzie w rejonie wykonywania prac, tj. w wyrobiskach bezpośrednio przyległych do
miejsc projektowanych robót:
a) Chodnik podstawowy w pokł. 510 z wlotem do Chodnika diagonalnego na odcinku do tamy izolacyjnej TI12/IV (bez otwierania izolowanej części Chodnika diagonalnego, w której mają być wykonywane prace),
b)

Sztolnia północna GKSD w rejonie projektowanej wnęki stanowiącej magazyn materiałów,

c)

Sztolnia północna i południowa GKSD na odcinkach projektowanych dróg transportu.

2. Osoby uczestniczące w wizji powinny posiadać środki ochrony indywidualnej w tym :
- własne ubranie robocze

- odpowiednie obuwie
- hełm
- maseczkę
- rękawiczki
3. Zamawiający wyposaży uczestników w lampy nahełmne i posiadać będzie przyrząd pomiarowy.
Prosimy o punktualne przybycie.
Udzielone wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej
Zamawiającego.

ZATWIERDZAM:
Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu
Dyrektor:
Bartłomiej Szewczyk

