WIZP 271.13.2.2013

Kościerzyna, dnia 30.07.2013r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 euro na realizację zadania BUDOWA KASZUBSKIEGO
INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KOŚCIERZYNIE W RAMACH PROJEKTU PN. „KASZUBSKI
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW
W BYTOWIE, KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH”.
Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące
zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. W projekcie instalacji gazowej występują gazowe pompy ciepła, które nie zostały uwzględnione w przedmiarach.
Zwracamy się z zapytaniem czy owe pompy podlegają wycenie?
Zamawiający informuje, że gazowe pompy ciepła zostały ujęte w kosztorysie w pozycji nr 201
zaktualizowanego kosztorysu ofertowego branży sanitarnej - system VRF. Pompy podlegają wycenie.
2. W opisie do projektu znajduje się informacja o tym, że miski ustępowe i pisuary mają być wyposażone
w automatyczną armaturę spłukującą zasilaną bateryjnie, uruchamianą na podczerwień. Natomiast
w architekturze wnętrz wyszczególniony jest przycisk spłukujący do misek ustępowych. Czy należy wycenić miski
ustępowe z przyciskiem spłukującym czy z automatyczną armaturą spłukującą na podczerwień?
Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić montaż armatury spłukującej na podczerwień.
3. Czy dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem wchodzi w zakres przetargu?
Zamawiający informuje, że dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem
nie jest w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia. Na stronie internetowej zamawiającego
zamieszczono zaktualizowany kosztorys ofertowy branży elektrycznej.
4. Prosimy o podanie minimalnych parametrów użytkowych wszystkich urządzeń przewidzianych w ramach dostawy
sprzętu komputerowego oraz urządzeń multimedialnych (dział 7 przedmiaru branży elektrycznej) wymienionych
w załączniku do projektu (propozycja wyposażenia w sprzęt teleinformatyczny Kaszubskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości).
Odpowiedzi udzielono w pkt. 3.
5. W przedmiarze sanitarnym poz. 250 pojawia się zapis o zestawie trzech kolektorów słonecznych w ilości 6,57 m2,
w przedmiarze budowlanym poz. 37 pojawiają się kolektory w ilości 16,50 m2. Na przekroju podłużnym widać trzy
rzędy kolektorów, natomiast na rzutach dachu widać jeden zestaw złożony z trzech kolektorów. Proszę
o wyjaśnienie ile ich jest i w jakim kosztorysie je ująć.
Poprawna pozycja kosztorysowa znajduje się w zaktualizowanym kosztorysie ofertowym branży
sanitarnej w pozycji 261, zestaw trzech kolektorów o pow. 2,19 m2 każdy. Jednocześnie nie należy
wyceniać pozycji nr 37 kosztorysu ofertowego branży budowlanej – należy ją wykreślić.
6. Czy niniejsze postępowanie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego i urządzenia multimedialne?
Odpowiedzi udzielono w pkt 3.
7. Czy dostawa gazowych pomp ciepła wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia?
Tak. Dostawa i montaż gazowych pomp ciepła ujęta jest w pozycji 201 zaktualizowanego kosztorysu
ofertowego branży sanitarnej.
8. W przypadku konieczności dostawy gazowych pomp ciepła proszę o udostępnienie projektu wykonawczego
instalacji pomp ciepła.
Instalację pomp ciepła ujęto w projekcie wykonawczym branży sanitarnej - wentylacja i klimatyzacja oraz
projekcie wykonawczym branży sanitarnej. Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczony zostaje
zaktualizowany opis techniczny do projektu branży sanitarnej - wentylacja i klimatyzacja oraz
zaktualizowany rys. nr 6 i 16.
Parametry techniczne gazowych pomp ciepła:
- wymiary: wysokość 2248mm, szerokość 1800mm, głębokość 1060mm
- ciężar 875kg

- zużycie gazu model SGP-EZ240M2G2 : chłodzenie - 60,9kW, grzanie - 58kW
- zużycie gazu model SGP-EZ190M2G2 : chłodzenie - 38,3kW, grzanie - 43kW
- pobór mocy elektrycznej : chłodzenie - 1,35kW, grzanie - od 1,01 do 1,54kW
Gazowe pompy ciepła ujęte są w pozycji nr 201 zaktualizowanego kosztorysu ofertowego branży
sanitarnej.
9. W opisie przedmiotu zamówienia istnieje zapis: „Źródłem chłodu dla układu klimatyzatorów będą gazowe pompy
ciepła. Lokalizacja – na gruncie, na parkingu.” Proszę o doprecyzowanie ostatecznej ilości pomp ciepła, i jakie
urządzenia przedmiotowe pompy będą obsługiwać (źródłem chłodu dla klimatyzatorów są zaproponowane w
projekcie jednostki zewnętrzne, dla central agregaty).
Należy wycenić 3 sztuki pomp ciepła. Pompy będą obsługiwać klimatyzatory, które w okresie zimowym
będą ogrzewać pomieszczenia a w okresie letni będą je chłodzić. Agregatów dla central nie będzie,
centrale posiadają wbudowany skraplacz freonowy.
10. W której pozycji przedmiaru są ujęte agregaty skraplające do klimatyzacji występujące w projekcie?
Należy wycenić urządzenia ujęte w poz. 201 zaktualizowanego kosztorysu branży sanitarnej.
11. Czy złożony do oferty kosztorys ofertowy uproszczony musi być zgodny z pozycjami przedmiaru? Czy można
dopisywać pozycje, które nie są ujęte w przedmiarze a wynikają z projektu?
Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 10.2 „kosztorysy ofertowe należy wypełnić wyliczając poszczególne ceny
jednostkowe netto metodą kalkulacji uproszczonej. Wykonawca winien określić ceny jednostkowe netto
oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tych formularzach.” Dodatkowo w pkt 10.6
SIWZ zapisano „Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w
Kosztorysach Ofertowych i Zbiorczym Zestawieniu Kosztów”. W przypadku braku pozycji w przedmiarze,
która wynika z projektu nie należy dopisywać nowych pozycji w kosztorysach ofertowych. Wykonawca
winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert wszystkie błędy zauważone w:
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (także na rysunkach), w tym w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarach Robót, formularzach Kosztorysów Ofertowych
lub innych elementach SIWZ. Jednocześnie zapisano w SIWZ, że cena oferty winna obejmować całkowity
koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące, jakie Wykonawca
poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz w przypadku nieujęcia w kosztorysie ofertowym
wszystkich robót wynikających z dokumentacji, przedmiarów, STWiORB, Zamawiający uzna, że
Wykonawca ujął je w ogólnej cenie ofertowej.
Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy wymagające ujęcia danego zakresu w cenie
ofertowej – Wykonawca może ująć go w ogólnej cenie ofertowej lub dodać pozycję w kosztorysie
ofertowym.
12. Czy Zamawiający zmieni w umowie zapisy o sposobie rozliczania z kwartalnego na miesięczny?
Zamawiający nie zmieni zapisu.
13. Czy zakres w/w zamówienia obejmuje również wyposażenie obiektu?
Zamawiający informuje, że wyposażenie takie jak: meble, sprzęt gastronomiczny, sprzęt komputerowy
i multimedialny nie jest w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
14. Sposób rozliczania umowy jest ryczałtowy, w jakim celu ma służyć kosztorys ofertowy uproszczony skoro
przepisy jasno mówią, że przy rozliczaniu ryczałtowym nie są wymagane kosztorysy, a do rozliczania z
Wykonawcą będzie służył harmonogram rzeczowo – finansowy?
Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględnia nakłady ponoszone w określonym i założonym czasie.
Praktyczniej i łatwiej kontrolować harmonogram, postęp robót oraz protokołować odbiory robót
częściowych dysponując kosztorysami ofertowymi wyliczonymi metodą kalkulacji uproszczonej.
15. Czy dla Zamawiającego w ramach rzetelnej i porównywalnej wyceny ofert Wykonawców kosztorys musi być
sporządzony tylko i wyłącznie na podstawie załączonych przedmiarów?
Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 10.2 „kosztorysy ofertowe należy wypełnić wyliczając poszczególne ceny
jednostkowe netto metodą kalkulacji uproszczonej. Jednocześnie cena oferty winna obejmować całkowity
koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące, jakie Wykonawca
poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz w przypadku nieujęcia w kosztorysie ofertowym
wszystkich robót wynikających z dokumentacji, przedmiarów, STWiORB, Zamawiający uzna, że
Wykonawca ujął je w ogólnej cenie ofertowej.
16. Czy zgodnie z zapisem Istotnych Postanowień Umowy § 7 pkt. 5 ppkt. 1c) wszystkie roboty nie ujęte w

przedmiarach robót, a występujące w dokumentacji technicznej (projekt budowlany, wykonawczy, STWiORB)
będą traktowane jako roboty dodatkowe lub uzupełniające?
W §7 projektu umowy Zamawiający określił zmiany zakresu robót i zmiany do umowy. W ust. 5
przewidziano możliwość wprowadzenia zmian w zakresie, o którym mowa §7 ust. 5 pkt 1c) na polecenie
Zamawiającego. Jednakże nie każda zmiana zawartej umowy to roboty dodatkowe lub uzupełniające – w
ust. 5 pkt 1 Zamawiający ma prawo polecić wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych mieszczących
się w przedmiocie zamówienia podstawowego. Natomiast okoliczności zastosowania ust. 5 umowy
określono w ust. 1.
17. Czy Zamawiający wymaga dodatkowej polisy ubezpieczania budowy od ryzyk budowlanych, czy wystarczy tylko
polisa OC działalności?
W pkt 15.1 SIWZ zapisano wymóg dla Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą:
„po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na żądanie
Zamawiającego powinien przedłożyć: (…)
Ubezpieczenie na budowę (roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia)
obejmujące okres trwania budowy.
Minimalne warunki ubezpieczenia ustala się następująco:
• Minimalne ubezpieczenie robót oraz placu budowy i materiałów równe wartości robót wg Oferty (Cenie
Ofertowej) łącznie podatkiem VAT,
• Okres ubezpieczenia - na czas trwania budowy.
Zakres ubezpieczenia - ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) +OC. (…)”
18. Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli Wykonawca
będzie polegał zgodnie z przepisami Pzp na udostępnieniu przychodów ze sprzedaży i środków finansowych
innego podmiotu załączając do oferty w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu?
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych: „Wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia.”
19. Czy Zamawiający zapisując w projekcie umowy rozliczanie kwartalne ma na uwadze kwartały kalendarzowe, czy
rozliczanie w cyklu co 3 miesiące od podpisania umowy?
Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania będą rozliczane na podstawie faktur
VAT za faktycznie wykonane elementy w danym kwartale kalendarzowym.
20. Czy wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p. poż. jest objęte przedmiotem zamówienia – brak w przedmiarze?
W wycenie należy ująć wykonanie instrukcji bezpieczeństwa.
21. Czy wyposażenie w sprzęt gaśniczy jest objęte przedmiotem zamówienia – brak w przedmiarze?
Oferta winna obejmować wyposażenie w sprzęt gaśniczy zgodnie z opracowaną instrukcją p.poż.
22. Czy wykonanie oznakowania ewakuacyjnego jest objęte przedmiotem zamówienia – brak w przedmiarze?
Koszt wykonania oznakowania ewakuacyjnego należy ująć w wycenie.
23. Jakie krzewy należy przyjąć do wyceny?
Pospolite krzewy liściaste oraz iglaste wys. 0,7 – 1,0m.
24. Czy humusowanie i obsianie trawą krat trawnikowych opisane w projekcie wykonawczym drogowym wchodzi
w zakres przedmiotowego zamówienia – brak w przedmiarze?
Humusowanie i obsianie trawą krat wchodzi w zakres zamówienia.
25. Czy w przedmiarze została ujęta warstwa betonowa gr. 5 cm na siatce stalowej na stropodachu jeśli tak to
w której pozycji?
Poz. 43d.1.2 kosztorysu ofertowego branży ogólnobudowlanej.
26. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w ilości posadzek w przedmiarze poz. 105 – 1523,107 m2, natomiast według
zestawienia powierzchni budynku wskazanego w opisie do projektu wykonawczego str. 8 widnieje ilość
1656,78m2.

W wycenie posadzek należy przyjąć razem 1656,78m2
27. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w ilości posadzek z płytek i wykładzin?
Do wyceny należy przyjąć powierzchnie zgodnie z poniższym zestawieniem:

28. Czy wyposażenie zespołu toalet w lustra, blaty łazienkowe, listwy maskując oświetlenie liniowe, pojemniki na
mydło, podajniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci jest objęte przedmiotem zamówienia – brak
w przedmiarze?
Wykończenia należy wycenić zgodnie z projektem architektury wnętrz.
29. Na daszku oraz ściance szklanej na elewacji zaprojektowano szkło bezpieczne. Proszę o określenie dokładnie
jakie wypełnienie zastosować. Proponujemy powszechnie stosowane na daszki szkło o zespoleniu
6ESG/4PVB/6ESG.
W ofercie należy ująć wykonanie daszków wejściowych ze szkła laminowanego i hartowanego
obustronnie min 14mm 2x6mm z podwójną folią, dla połaci „żagla” na elewacji wycenić szkło 10mm,
2x4mm z podwójną folią.
30. Linki na elewacji przeznaczone do roślin powinny być ze stali nierdzewnej, gdyż stal ocynkowana będzie
korodować. Prosimy o określenie, czy mimo to wycenić stal ocynkowaną czy zamienić na linki stalowe
nierdzewne.
Przyjąć stal nierdzewną.
31. Minimalna ilość płyty kompozytowej u dostawców Alucobond lub podobnej wynosi 300 m2 dla danego koloru.
Prosimy o informację czy można zastosować zamiennik w postaci blachy aluminiowej malowanej na dowolny
kolor RAL.
Można zastosować zamiennik, lecz o właściwościach nie gorszych niż podanych w projekcie.
32. Proszę o sprecyzowanie ilości umywalek i WC (WC: przedmiar 16, projekt: 21; umywalki: przedmiar 29, projekt
34)
Do wyceny należy przyjąć: miski ustępowe – 21 szt., umywalki – 32 szt.
33. Proszę o udostępnienie rysunków inwentaryzacyjnych oznaczonych I 1 - 6, o których mowa w projekcie
budowlanym egz. 1.
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej rysunki I 1 – 6.
34. Czy występują fartuchy z płytek wokół zlewozmywaków, jeśli tak to proszę o określenie wymiarów, proszę
o sprecyzowanie szerokości i długości pasm płytek w pomieszczeniach takich jak kuchnia, jadalnia (płytki
pomiędzy szafkami).
Wokół zlewozmywaków należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z projektem aranżacji wnętrz - rys. WNK6.2.
35. W związku z zapisem w ekspertyzie technicznej o unikaniu bezpośredniego obciążania stropu ciężarem central
wentylacyjnych wraz z pod konstrukcją oraz ze względu na znacznie spękanie stropodachu, czy rozwiązanie
zaproponowane na rysunku K-19 Ruszty nośne pod centrale wentylacyjne jest poprawne? Brak wskazanych
miejsc oparcia pod konstrukcji na stropie.
Oparcie rusztu powinno być wykonane według projektu konstrukcyjnego – rys. K-18.
36. Rozbieżność w branży konstrukcyjnej pomiędzy projektem budowlanym, gdzie stalowa konstrukcja z HEB200
podpiera strop od dołu wokół otworu windy, natomiast w projekcie wykonawczym została ukryta w grubości stropu
z HEB160, jest traktowana przez projektanta jako zmiana nieistotna? Proszę wskazać hierarchię ważności dla
projektu budowlanego i wykonawczego, oraz pomiędzy branżami.
Przy wykonywaniu podparcia należy przyjąć wysokość podaną w projekcie wykonawczym.

37. W projekcie konstrukcyjnym zaprojektowano 35 cm wysokości podszybia. Proszę o potwierdzenie tej wysokości.
Zgodnie z specyfikacjami producentów dźwigów osobowych minimalna wysokość to 150 cm.
Szyb został wykonany dla typowej windy. Potwierdzamy tą wysokość.
38. Proszę o rysunki konstrukcji ogrodu zimowego.
Konstrukcja ogrodu zimowego znajduje się na rys. K-16.
39. Proszę o rysunki konstrukcji wejścia do budynku.
Wejście jest istniejące, konstrukcja nie ulega zmianie.
40. Proszę o rysunki konstrukcji wejścia do budynku-konstrukcji schodów.
Schody pozostają istniejące, konstrukcja nie ulega zmianie.
41. Proszę o poprawienie rysunku „PBK - Przemysłowa 3 - Arkusz - A16 – Śmietnik”. Jaka jest poprawna grubość
ścian? Jakie są poprawne wymiary ławy fundamentowej?
Na stronie internetowej Zamawiający zamieszcza rysunek z poprawionymi liniami wymiarowymi–rys.A-16.
42. Proszę o rysunki do branży drogowej, pozwalające skalkulować ilość robót do wykonania.
Rysunki do branży drogowej znajdują się w projekcie branży drogowej.
43. Proszę o informację, czy można dokonywać zmian w załączonych przedmiarach.
W przypadku braku pozycji w przedmiarze, która wynika z projektu nie należy dopisywać nowych pozycji
w kosztorysach ofertowych. Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert
wszystkie błędy zauważone w: DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (także na rysunkach), w tym w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarach Robót,
formularzach Kosztorysów Ofertowych lub innych elementach SIWZ.
Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy wymagające ujęcia danego zakresu w cenie
ofertowej – Wykonawca może ująć go w ogólnej cenie ofertowej lub dodać pozycję w kosztorysie
ofertowym.
44. Stwierdzamy niejasności jeżeli chodzi o rodzaj central wentylacyjnych. Wg posiadanych przez nas informacji
powinny to być centrale z wbudowanymi pompami ciepła a nie tylko agregatami chłodniczymi.
Centrale nie posiadają wbudowanych pomp ciepła tylko układ chłodniczy (czyli chłodnice freonową oraz
skraplacz freonowy). Pompy ciepła obsługują system VRF czyli klimatyzatory.
Na stronie internetowej Zamawiający zamieszcza:
1) zaktualizowany kosztorys ofertowy branży sanitarnej,
2) zaktualizowany kosztorys ofertowy branży elektrycznej,
3) zaktualizowany opis techniczny do projektu branży sanitarnej - wentylacja i klimatyzacja,
4) zaktualizowany rys. nr 6 i 16 do projektu branży sanitarnej - wentylacja i klimatyzacja,
5) rysunki I 1 – 6
6) rysunek A – 16.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia
07.08.2013r. do godz. 10:00 w pok. 62 Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna. Otwarcie
ofert nastąpi w dniu 07.08.2013r. o godz. 10:15 w pok. 11 tut. Urzędu.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 058 680-23-66.

