Ryn, dnia 13.09.2017 r.
ZP.271.13.2017

Dotyczy: postępowania pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze
strefą zieleni i małej architektury w obszarze ulicy Rybaka i Szkolnej (Hanki Sawickiej) w
Rynie
W związku z postępowaniem na „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie
placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze ulicy Rybaka i Szkolnej (Hanki
Sawickiej) w Rynie”, udzielamy następujących wyjaśnień:
1. Proszę sprawdzić jednostkę i ilość w przedmiarze robót- zagospodarowanie poz. 3.
Odpowiedź: Jednostka miary: szt., ilość: 1 (do rozebrania pokrywa o średnicy koła
6m i grubości 0,25 m oraz częściowo do rozbiórki ściana szamba o gr. 0,25 m na
wysokości 1 m, pozostałość zasypać i zagęścić).
2. Proszę o potwierdzenie czy kostka granitowa gr. 8 cm, ma być kostką surowo łupaną
w kolorze szarym? Proszę o potwierdzenie fugowania kostki zasypką cementowopiaskową (w STWIOR jest wymieniona zaprawa betonowa).
Odpowiedź: Należy zastosować kostkę granitową gr. 8 cm, surowo łupaną w kolorze
szarym, fugowania kostki zasypką cementowo-piaskową.
3. Proszę o projekt dotyczący fontanny, z czego ma być wykonana fontanna? Jakie płyty
granitowe? Proszę o dokładny opis. Proszę o informację jakich robót związanych z
fontanną dotyczy pozycja 18 przedmiaru robót.
Odpowiedź: Nie ma dokładnego opisu. Poz. 18 przedmiaru robót (fontanna) dotyczy
wykonania lub zakupu, dostawy i wbudowania wraz z niezbędnymi materiałami.
Wzór fontanny jak na wizualizacji w projekcie.
4. Proszę o załączenie projektów i opisów dla pozycji 22, 23, 24 przedmiaru robót. Brak
informacji w projekcie.
Odpowiedź:
a) Ekran multimedialny - monitor wielkoformatowy/reklamowy zewnętrzny,
przekątna obrazu nie mniej niż 90 cali, praca ciągła 24/7, rozdzielczość Full HD
1920×1080 o podwyższonej jasności (high brightness) najczęściej do zastosowania
na zewnątrz (outdoor) lub w bardzo jasnych pomieszczeniach.
b) Zegar stylizowany typu ArtMetal KXX/ZG1 lub równoważne o takich samych
parametrach.
c) Logo sieci miast Cittaslow (ślimak) wykonane z brązu (szer. 110 cm, gł. 50 cm,
wys. 75 cm) posadowione na podłożu kamiennym (szer. 190 cm, gł. 140 cm, wys.
10 cm).

