WIZP 271.13.3.2013

Kościerzyna, dnia 01.08.2013r.
……………………
……………………
……………………

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. Proszę o rysunek pokazujący poszczególne rzuty kładów ścianek szklanych na poszczególnych kondygnacjach
(kierunek A, B itd.). Obecne zestawienia „SC-..” nie są zgodne z ściankami przedstawionymi w rzutach
poszczególnych kondygnacji.
Rysunki są sporządzone od zewnątrz (od korytarza) w kierunku wejścia do pomieszczeń. Zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowane rysunki Sc 1 – 5.
2. Proszę o podanie warstw stropodachu ponieważ występują różnice pomiędzy przekrojem podłużnym opisem do
projektu budowlanego i wykonawczego?
3. W dokumentacji projektowej ocieplenie dachu jest wełną a w załączonych przedmiarach występuję styropian. Co
przyjąć do wyceny styropian czy wełnę? Do porównywalnej wyceny ofert Zamawiający powinien określić czym
kierować się przedmiarami czy błędną dokumentacją projektową?
W ofercie ująć docieplenie stropodachu wełną mineralną zgodnie z projektem wykonawczym.
4. Proszę o wyjaśnienie czy do wyceny należy przyjąć dostawę i montaż Gazowych Pomp Ciepła w ilości 3 sztuk,
które są pokazane w projekcie a nie uwzględnione w przedmiarze?
5. W projekcie mowa jest o zewnętrznych odbiornikach gazu jakim są zaprojektowane gazowe pompy ciepła.
Oprócz mocy cieplnej/grzewczej nie podano żadnych parametrów tych urządzeń. Proszę o uzupełnienie i podanie
konkretnych parametrów oraz obliczeń oraz projektu dotyczącego tych urządzeń. W jakiej pozycji ujęto gazowe
pompy ciepła, o których mowa w projekcie? Jeżeli nie proszę o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedzi udzielono w pkt 7 i 8 w piśmie WIZP.271.13.2.2013 z dnia 30.07.2013r.
6. Czy w pozycji 201 przedmiaru sanitarnego ujęto pełny system VRF?
Tak.
7. Proszę o jednoznaczne określenie, które szyby posiadają wymogi co do klasy odporności, ponieważ występują
rozbieżności co do oznaczeń np. na rzucie kondygnacji, a zestawieniu ścianek SC.
Wykaz ścianek o klasie pożarowej EI60;
Piwnica – ścianka -1C
Parter – ścianka 0A, 0D, 0E
1 Piętro – ścianka 1A, 1B, 1C
2 Piętro – ścianka 2A, 2B, 2C
3 Piętro – ścianka 3A, 3B, 3C
8. Czy Inwestor dopuszcza zamianę materiałów warstwy izolacji termicznej: wełna mineralna na spieniony polistyren
w następujących miejscach: elewacja zewnętrzna oraz pokrycie dachu, przy zapewnieniu równoważnych lub
lepszych parametrów izolacyjności termicznej?
Nie dopuszcza się zamiany materiałów warstwy izolacji termicznej. Docieplenie ścian i stropodachu wełną
mineralną zgodnie z projektem wykonawczym.
9. Prosimy o podanie typu rejestratora i multipleksowego przełącznika wizji w instalacji CCTV.
W ofercie należy ująć rejestrator 16 kanałowy typu NDR-EA4416.
10. Jakiej klasy urządzenia aktywne mają być na wyposażeniu szafy krosowej (dot. instalacji sieci strukturalnej)?
Zakres dostawy obejmuję tylko elementy pasywne, tj. szafa krosowa wyposażona w panel zasilający,
w tym listwę zasilającą min 8 gniazd, panel wentylacyjny, min 2 półki na elementy aktywne, panele

krosowe (patch panel) w ilości obejmującą projektowaną sieć, maskownice w ilości umożliwiającej
zakrycie wolnych miejsc.
11. Jakiego typu słupy i oprawy przyjąć do wyceny (na rys. A-1 podana jest tylko wysokość słupa i rodzaj źródła
światła)?
Do wyceny przyjąć słup typu SAL-6 oraz oprawę ELBA S-70W.
12. Z rys. A-1 wynika, że oświetlenie zasilane będzie z rozdz. RG. W rozdzielni tej nie ma takiego obwodu. W jaki
sposób zatem będzie starowane oświetlenie terenu?
W rozdzielnicy RG zgodnie z opisem zagospodarowania terenu przewidzieć obwód zasilania oświetlenia
zewnętrznego (S303 B16A). Sterowanie odbywać się będzie za pomocą czujnika zmierzchowego również
przewidzianego w RG).
13. Ilu godzinne inventery zastosować w oprawach awaryjnych?
W oprawach awaryjnych zastosować inwentery zapewniające pracę oprawy nie mniejszą niż godzinę.
14. Na rys. E-5 (dot. instalacji elektrycznej wew.) jest wrysowana oprawa nr 6 – halogen (oświetlenie szafy
porządkowej), jaki przyjąć typ oprawy?
Przyjąć oprawę halogenową 12V/20W G4 przeznaczoną do zabudowy. Np. Model;12141 ANS Lighting.
Dokładny typ oprawy skoordynować z rodzajem/typem szafy porządkowej na etapie wykonawstwa.
15. W rozdzielnicy R3 są dwa obwody (Q17 i Q18 dla zasilania central wentylacyjnych NW1 i NW2):
- dla NW1 – 5.500W zaprojektowano przewód YDY 5x4 mm
- dla NW2 – 7.800W zaprojektowano przewód YDY 5x6 mm
Natomiast w projekcie wentylacji i klimatyzacji centrala:
- NW1 ma ogólną moc 28,5 kW (chłodzenie freonu=12,4kW + nagrzewnica wodna = 14,1kW)
- NW2 ma ogólną moc 39,5 kW (odpowiednio 19,6kW + 19,9kW)
W tej sytuacji zaprojektowane przewody zasilające centrale i WLZ do rozdzielni R3 oraz rozdzielnię trzeba
przeprojektować.
Zapotrzebowanie na moc elektryczną jest odpowiednio 5,5 kW oraz 7,8 kW. Przywołane w pytaniu moce
są odpowiednio mocą grzewczą oraz mocą chłodniczą central wentylacyjnych i nie ma to przełożenia na
moc elektryczną.
16. W przedmiarach brak takich elementów jak:
- pomiary ochronne (jest tylko sprawdzenie stanu izolacji)
- pomiary natężenia oświetlenia (może nie są konieczne)
- instalacja odgromowa
- instalacja wyrównawcza
- kucie bruzd.
Czy uwzględnić w wycenie?
Powyższe elementy należy ująć w ogólnej cenie ofertowej, nie należy dopisywać nowych pozycji
w kosztorysach ofertowych.
17. W zestawieniu stolarki określono współczynnik przenikania ciepła poniżej 1. Proszę o potwierdzenie, że
współczynnik ten dotyczy tylko szyb, gdyż współczynnik nie jest osiągalny przy zastosowaniu konstrukcji stalowej
czy aluminiowej dla całego okna.
Współczynnik podany w dokumentacji projektowej jest to współczynnik przenikania ciepła dla całego
okna.
18. Proszę o wyjaśnienie czy w przedmiarze zostało ujęte ułożenie płytek na istniejących schodach jeśli tak to
w której pozycji ?
Ułożenie płytek na istniejących schodach ujęto w poz. 187 i 188 kosztorysu ofertowego branży
ogólnobudowlanej.
19. Jaka jest prawidłowa wysokość płytek w pomieszczeniach WC (w szczegółach jest podana wysokość 2,50 m,
a w opisie 2,00 m).
Do wyceny należy przyjąć wysokość ułożenia płytek według projektu aranżacji wnętrz, tj. 2,50 m.
20. Zgodnie z zapisem w §5 ust.6 umowy w niniejszym zamówieniu obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. W
związku z powyższym podstawą kalkulacji jest dokumentacja projektowa. Zamawiający nie może zatem wymagać
od oferenta sporządzenia oferty na podstawie załączonego na stronie przedmiaru robót. Krótki czas na

zadawanie pytań do zamawiającego i brak możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian w przedmiarach naraża
potencjalnego wykonawcę na poniesienie w trakcie realizacji rażących strat. Prosimy o potwierdzenie, że
wprowadzenie przez oferenta zmian (dot. liczby pozycji, podstawy wyceny, ilości itp.) w załączonym na stronie
przedmiarze robót, bez informowania o tym Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty?
Zamawiający wymaga zapisami w SIWZ, by cena oferty została wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o
kosztorysy ofertowe i na podstawie zakresu robót określonych w przedmiarach robót dokumentacji
projektowej i STWiORB.
Zamawiający zapisał 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.
Dlatego też Zamawiający udzielając wyjaśnień prosi o ujęcie danego zakresu robót w ogólnej cenie
ofertowej lub w innym przypadku wnosi o dodanie lub wykreślenie pozycji w kosztorysie ofertowym.
W innych przypadkach nie należy dopisywać nowych pozycji w kosztorysach ofertowych.
W przypadku, o którym Państwo piszecie – dopuszczenia możliwości dowolnych zmian w załączonych
kosztorysach ofertowych Zamawiający otrzymuje oferty, które nie muszą uwzględniać tego samego
zakresu robót.
21. W jakim miejscu kosztorysu branży ogólnobudowlanej należy ująć elementy, tj. wykonanie instrukcji
bezpieczeństwa, sprzęt gaśniczy, oznakowanie ewakuacyjne itp. wynikające z udzielonych odpowiedzi?
Powyższe elementy należy ująć w ogólnej cenie ofertowej, nie należy dopisywać nowych pozycji
w kosztorysach ofertowych.
22. Czy należy dopisać koszt serwisowania obiektu wraz z wbudowanymi urządzeniami w okresie gwarancyjnym jako
oddzielną pozycję kosztorysową?
Wykonawca na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia udziela Zamawiającemu gwarancji na
okres pięciu lat licząc od daty podpisania ostatniego protokołu stwierdzającego usunięcie wszystkich
wad zauważonych przy odbiorze końcowym. W okresie gwarancyjnym wykonawca zobowiązany jest do
serwisowania dostarczonych urządzeń. Nie należy dopisywać nowych pozycji w kosztorysach
ofertowych.
23. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu przedłożenie przez Wykonawcę
składającego ofertę wspólną (konsorcjum) z innym podmiotem następujących dokumentów potwierdzających
spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:
- podmiot A (lider) średni roczny przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi za ostatnie trzy lata obrotowe na
podstawie RZIS - 8.100.000,00 PLN
- podmiot B (partner) średni roczny przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi za ostatnie trzy lara obrotowe
na podstawie RZIS - 2.000.000,00 PLN
- zdolność kredytowa podmiot A (lider) 3.000.000,00 PLN ?
Wykonawca winien potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez
Zamawiającego w ogłoszeniu i SIWZ, w tym m. in. w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: „średni
roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za
wszystkie pełne lata obrotowe (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze
sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 10.000.000 PLN” oraz „posiadają środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3.000.000 zł”.
Ustawa Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 26 ust. 2b dopuszcza, by Wykonawca mógł 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. W takim przypadku Wykonawca 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 wykonywaniu zamówienia”. Jednocześnie w/w ustawa w art. 23 ust. 1 dopuszcza,
by wykonawcy mogli wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
24. Proszę o rysunki konstrukcji podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z balustradą stalową.
Podjazd dla niepełnosprawnych ujęto na rys. Bz-2 i rys. W-1

25. Proszę o określenie z jakiego materiału wykonać drzwi o odporności ogniowej w projekcie określone jako PCV –
nie wykonuje się stolarki PCV o odporności ogniowej. Dodatkowo proszę również o określenie z jakiego materiału
wykonać pozostałe drzwi PCV, żeby uniknąć sytuacji, w której w jednym pomieszczeniu są drzwi różnego
producenta.
Wszystkie drzwi o klasie EI powinny być aluminiowe. Drzwi do toalet nie powinny mieć także otworów
wentylacyjnych. Zmieniamy drzwi D4.1, D8, oraz D8.1 na aluminiowe malowane na kolor zgodny
z pozostałymi drzwiami PCV.

Na stronie internetowej Zamawiający zamieszcza:
1) Zaktualizowane rysunki Sc 1 – 5

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

