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Gmina Solce-Zdrój infonnuje. iż w prowadzonym postępowaniu o udzicknie
zamówienia publicznego w trybie przetargu llicogranicl'ollcgo na zadanie
..Zagospodarowanie terenu przy sZKole w So!cu.Zdroju. publicznego parku zdn~i(l\H:go
terenu wokół zalewu \\' Solcu-Zdroju" do Zamawiąi'lccgo wpłyn.;l)' nast.;pująL'C pytania:

l. Zadanie -ł Zalc\\"
Prosimy o \\)jaśnienie pozycji z przedmiaru ckktryc711cgo tj. poz.
~2.X Malowanie slupów oświetleniowych o wysokości do 501 - 57t 28.
- 2.10 j\..lonta7.opra\',: oświetlenia zewn~trznego na wysi~gniku -~~Oprawa LED. 1'v\ontai.pr/Y
użyciu materialó", powierzonych. - szt 24.
Odpm..,.-iedź:
- Wykonawca zobowiązany jest do porm.ilo\\"i;H1iana kolor RAL 7016 28 szt. słupó\\"
oswi~tknio\\ych zlokalizowanych wokół zalewu i przyległego placu.
- Wykonawca zobowiązany jest do demontażu 24 szt. (4 oprawy z 28 wymieniono na LED
we wczcśniejszym okresie) istniejących opraw oświetleniowych typu ..szyszka.' i montaż
przekazanych przez Zamawiającego opraw LED typu ..sZYS7kn"pochodzących z demontażu
oświetlenia realizowanego w ramach inncgn etapu rcwitalizacji" ~1onlowanc oprawy h~uą
pochodzić z tego samego 1110udusłupów.

2. Zadanie 3 Park
Zwracam się z prośhą o LJaktualnieni~ prz~dmiarów rohót
al dla h;:7'.nisolankowej ze wzgh;du na lo. iż nic zawiera Oll części prac koniecznych do
wykonania. tj. montażu studni S\V2 oraz montażu rurociągu li32 111mna mir. od studni
wodomierzowej SW! do SW2 oraz ou SW2 do zbiornika PEli D na solankI;'.
Odpowi~dź:
Uzupetlliono przedmiar tężni o rurociąg tU2 oraz studnię SW:!. studnię SW] w przedmiarze
przyłącza
h) dla przyłqczy wod-kan. który uwzgh;dnia sllldni~ wodol11ierzow<! wraz z zespołem
wodomierza (dla tt;żni). ale nic lIwzgl~dnia montażu zestawu wodomierzowego dla toalety.
Odpowiedź:
uzupełniono przedmiar toalety o zestaw wodomierzowy.
c) ponadto w przedmiarze dla tężni zawarto montaż wodomierza czy tiltra siatk(m'ego (poz.
2.3.2. poz. 2.3.3). które jak sądzę- s" uwzgl~dnil)lle w pozo ..1-.2przedmiaru przyłqcza \\od.kan
(studnia wodomierzowa z ZL"st<l\wmwodomierzowym).
Odpowiedź:
uzupełniono przedmiar tężni - usunięto zawory. wodomierz.

3. Zadnllie 3 Park
ZWraC3111uwagc; na bląd. który udalo sit; wyłapać - chodzi o poz. 1.2 w przedmiarzl.' Jol.
przylqczy wou-kall. Podane dzialanie matematyczne dla wyliczl;.'llia ilości usuwanej warstwy
ziemi daj!..'wynik \\' m3 (dla ilości w 1112nie należy mIlożyć prza gr. \\-arst""y usuwanej tj.
*0.15). Poz. 1.3 ró\\-nil'ż wydaje się blędna.
Odpowiedź:



\\' pozycji 1.2 lo nie ma bl~dll. mnożnik 0.15 okrdla że prace n;czne to 15% całości robót
ziemnych: podobnie w pozycji 1.3 mnożnik 0.85 okrdla że prace mechaniczne to S5%
całości robót ziemnych

4. Zadanie 2 Szkoła
a) Arak pozycji przedmiarowych zakupu oraz montażu opra\v oświetleniowych na slupach.
Czy należy uwzględnić do wyceny?
Odpowiedź:
W kosztorysie i przedmiarze dla wszystkich zadaJi ujęto pozycję "J\.Iontaż i stawianie slupów
oświetleniowych" jako komplet slup + źródło światła. Zgodnie z przyjęty'm rozwiązaniem
slupów oświetleniowych.

b) Zjakicgo materiału ma być wykonana balustrada schodów terenowych'?
Odpowiedź:
Pon;cz stalowa - prolil stalowy zamknięty 60xl0x3 malowany RAL7016 informacja na
rysunku SZ.PW-Zl-Z.6

5. Zadanie 3 Park
a) Opis SZ-PW.Z3-PZT-OPIS U\\zglednia budtmę stm\u o pow. 270 m ") Nic ujęty w
przedmiarach oraz \v piśmie robót nic podlegających realizacji.

Czy należy doliczyć wykonanie stawu do wyceny?
Odpowiedź:
l3udov.'a stawu (wykopy. nasadzenia. kosze. wlóknina) są lIj~te \\' odpowiednich pozycjach w
przedmiarach zieleni dla Zadania 3 - Zadanie 3 Etap IB. Zieleli
Przedmiar robÓl uzupełniono

b) Opis SZ-P\V-Z3-PZT-OPIS uwzglL;dnia rozbiórkę istniejącego ogrodzenia. Nie ujęty w
przedmiarach oraz w piśmie robót nie podlegający'ch realizacji.

Czy należy' doliczyć rozbiórkę ogrodzenia do v.'yceny?
Odpowiedź:
Uzupełniono przedmiar o rohoty rozbiórki ogrodzenia.

c) Opis SZ-PW-Z3-PZT-OPlS uwzględnia remont istniejących altan. Nic ujęty w
przedmiarach oraz \y piśmie robót nie podlegających realizacji.
Czy należy doliczyć remont altan do wyceny'!
Odpowiedź:
Remont altan ujęty jest w przedmiarze ~mala architektura. pozycja 5d.l.l.2

d) Toaleta: na rysunku SZ-PW~Z3-T-l przewidziano wyłaz dachowy'? Brak P07YC.ll
przedmiarowej. Czy należy uwzględnić wylaz do wyceny? Jeśli tak prosimy o podani
parametrów technicznych. materialowych. Czy wyłaz l11a posiadać wbudowane schody
\vyłazowc?
Odpowicd7.:
Nic przewiduje się wyłazu dachowego

e) Toaleta: Prosimy o podanie \\}Jlliarów lustra'? Czy lustro ma hyc przystosowane dla osób
niepclnosprawn ych
Odpowiedź:
Nie precyzuje sit; wymiarów lustra. Tak. lustro musI spełniać w)'maga11la dla osób
niepdnosprawnych.
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6. Zadanie 2 i 4 Szkoła. Park
Prosimy o dokładne w)'jaśnienie zapisu "Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
prototypu". znajduje się on w opisie malej architektury zarówno w zadaniu 2 oraz 4.
Jak nakł_y \\}konać prototyp? Czy wizualizacji w wersji papierowej b~dzie w}'stan:z<'~i;wado
akceptacji?
Odpowiedź:
Przez prototyp należy rozumieć egzemplarz elementu małej architektury wykonany w skali
l: l z umożliwiający werytikację prz:jętych rozwiązań materialowych. systemu montażu.
ocenę statyki i ergonomii. Nie oczekuje si~ przedstawiania przez wykonawct; wizualizacji.

7. Zadanie .:I.Zalew
a) Opis SZ-PW-Z4-PZT-OPIS uwzględnia budowę pomostu pływającego. Nie ujęty w
przedmiarach oraz w piśmie robót nie podlegających realizacji. Czy należy doliczyć
wykonanie- pomostu pływająccgo do \\yceny?
Odpowiedź:
Prze-dmiar został uzupełniony o budowę pomostu 08.05.2020r.
b) Czy należy uwzględnić renowację fasady isttliej'lcej toalety?
Odpmviedź:
Nie
c) Opis SZ-P\V-Z4-pZ-r-OPIS uwzględnia wykonanie plaży piaskuwej. Nic l~iętyw
przedmiarach oraz w piśmie robót nie podlegających realizacji.
Czy należy doliczyć wykonanie plaży o wyceny:
Odp()\\.-iedź:
Nie

8. Zadanie 3 Park
Proszę o doprecyzowanie informacji uaktualnienie kosztorysó\\,I dotyczy:
"Zagospodarowanie terenu przy szkole w Soku-Zdrój. publicznego parku zdrojowego i
terenu wokół zalew'l] w Soku-Zdrój" - nr sprawy RIG. 70 I04.8.2020
Wg rys. SZ-PWU-Z3-K-2 (PZT z sieciami sanitamymi) do zamontowania są d\\ie zasuwy:
Z40 oraz Z80 przy każdym włączeniu do sieci wodociągowej zarówno dla przyłącza do
toalety. jak i dla przyłącza do tt;żni. Tymczasem przedmiar wod-kan dział 4 poz. 4.3 i 4.4
uwzględnia tylko po I szt. każdej z zasuw.
Proszę o informację ile zasuw jest do wykonania i aktualizację przedmiaru.
Odpowiedź:
Na włączeniu toalety Z40 - 1 szt. i ZHO- I szt. Na wląl'Zeniu tt;żni Z40 - l szt. i Z80 - I szt.
Przedmiar robót uzupełniono.

9.Zadanie 3 Park
Zwracam się z prośhą o podanie paramelniw dla pompy zntapia!ncj do solanki (wydajność
pompy. wysokość podnoszenia) lub zamieszczenie karty katalogowej przykładowej pompy.
Odpowiedż:
Pompa powinna umożliwiać sprawne funkcjonowanie tężni oraz spełniać wymagania
okrdlone w dokumentacji projektowej okrcślone w SZ-PW-Z3-TS-OPIS p. C'.5.1. Powinna
posiadać wydajność min. Q=51113/hprzy wysokości podnoszenia min. 1Omh~O

10. Zadanie :2Szkoła
a) ProSZt;o korekty przedmiaru elektrycznego dla zadania:2 poz.I.2 Kopanie rowów dla kabli.
mechanicznie. grunt kategorii III-IV obmiar powinien wynosić 360xO.8x004 = l15.2m3
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b) Proszę o korektę przedmiaru elektrycznego dla zadania 2 poz. 1.8 Zasypanie rowóv,' dla
kabli mechanicznie. grunt kategorii III-IV obmiar powinien ~'Ynosić = 66.4m3
c) Proszę o korektę przedmiaru elektrycznego dla zadania 2 z uwagi na to iż zawiera dział
oświetlenie boiska piłkarskiego który jest wyłączony z zakresu,
Odpo'Wiedż:
Przedmiar skorygowano

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