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Gmina Solec-Zdrój informuje. iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie .,zagospodarowanie
terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w
Solcu-Zdroju" do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:
l. Zadanie 3 Park
W związku z udzieleniem odpowiedzi i uaktualnieniem przedmiarów do\. prac z zakresu wod-
kan powstała nieścisłość - tzn. elementy zestawu wodomierzowegc- usunięte z przedmiaru dla
tężni zostały umieszczone w przedmiarze dot. toalety.
Z kolei poz. 4.2 przedmiaru wod-kan pozostaje błędna gdyż zestaw wodomierza dn 15
dotyczy opomiarowania w toalecie i jego montaż przewidziany je,t zgodnie z dokumentacją
w pomieszczeniu technicznym toalety. nie zaś w studni wodomierzowej On530.
Zwracamy się z prośbą o poprawę wskazanych błędów. Sugerujemy. aby montaże zestawów
wodomierzowych (dla tężni w studni SWI i dla toalety w pom. tech.) umieścić w przedmiarze
dot. przyłączy wod-kan.
Odpowiedź:
Przedmiar na przyłącza wod-kan uwzględnia zestaw wodomierzowy w studni SW] dla tężni.
natomiast wodomierz dla toalety mieści się o komorze roboczej toalety (wewnątrz) i nie jest
przyłączem.

2. Zadanie 3 Park
Prosimy o odpowiedź czy w przedmiarze elektrycznym dla zadania 3 w poz. 1.5 prawidłowo
podano obmiar 1270m ponieważ na projekcie schemat ideowy zasilania łączna długość
okablowania oświetlania wynosi 1895.5m.
Odpowiedź:
Skorygowano obmiar poz.I.5 w przedmiarze robót

3. Zadanie 3 Park
Prosimy o odpowiedź czy wszystkie kamery należy montować na słupach oświetleniowych
ponieważ nie ma w przedmiarze żadnych słupów do monitoringu. Prosimy o ewentualną
korektę przedmiarów elektrycznych.
Odpowiedź:
Wszystkie kamery należy zamontować na słupach o wys. 4m przeznaczonych wyłącznie do
monitoringu. Skorygowano przedmiar robót elektrycznych w poz. 3.9

4. Zadanie 2 Szkoła
Prosimy o korektę przedmiaru elektrycznego dla zadania 2 poz 3.14 Montaż kamery obmiar
wynosi ] a w projekcie na schemacie ideowym występują 2 szt. Prosimy o ewentualną
korektę przedmiaru.
Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót elektrycznych w pozYC.1i3.14

5. Zadanie 3 Park
Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru o pozycje remont altan. przedstawione i
uzupełnione przedmiary z dnia 15.05.2020 r.. nie zawierają remontu altan.
Odpowiedź:



Uzupełnia się przedmiar dot. małej architektury o etap l B. Poza remontem altan dodaje się
także nowe elementy malej architektury i kładkę drewnianą.

Wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, jak również wyjaśnienia na zadane
pytania stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
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