WIZP 271.13.4.2013

Kościerzyna, dnia 05.08.2013r.
……………………
……………………
……………………

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 zamieszczenie opisu rysunków elementów małej architektury: donice i ławki. Wybór na rynku jest
ogromny a ceny zróżnicowane.
2. Z jakich materiałów należy przyjąć w wycenie ławki i donice?
Do wyceny należy przyjąć – materiały: stal nierdzewna dla konstrukcji, drewno np. modrzew,
zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi o ciemnym zabarwieniu, śruby stal nierdzewna M4-6,
spaw min 3mm.
Szczegóły pokazano na rys. D – 4.
3. Proszę o określenie, które okna mają być wyposażone w system żaluzji oraz o jakie żaluzje chodzi (zewnętrzne,
wewnętrzne, kolor, parametry itp.). Nie wynika to ani z projektu budowlanego ani z przedmiaru.
4. Proszę o wskazanie miejsca w dokumentacji przetargowej w której są podane parametry dla: zewnętrznych
żaluzji uruchamianych elektrycznie.
Według zestawienia okien: Okno O1 – 72. Zaprojektowano żaluzje aluminiowe zewnętrzne w kolorze RAL
7016, kolor grafitowy, Lamele płaskie z systemem prowadzenia poprzez prowadnice szynowe, szerokość
lameli 60mm.
W ofercie należy ująć napęd elektryczny z przełącznikiem elektrycznym, system żaluzji (można
zastosować rozwiązanie systemowy, np. firmy Warema, Selt lub innej o równorzędnych parametrach).
Wykonawca musi doprowadzić zasilanie we własnym zakresie do obsługi żaluzji. Sterowanie powinno być
możliwe zbiorowo dla wszystkich okien w danym (jednym) pomieszczeniu oraz centralnie dla wszystkich
okien dla całego budynku w portierni. Należy zastosować konwencjonalny system sterowania z
zastosowaniem systemu przewodów ślizgowych, należy zastosować wielomodułowe jednostki
sterowania do maks. 6 napędów. Centralny system sterowania musi być podłączony z czujkami
analizującymi dane pogodowe takie jak wiatr (czujki pomiarowe mierzące wiatr) min. 2 sztuki, maks. 4
sztuki.
5. Z jakiego materiału wykonać podłogę tarasu ponieważ istnieją rozbieżności w przedmiarze poz. 184 widnieje
zapis Greting drewniany na konstrukcji stalowej z desek iglastych ryflowanych kl.I o grubości: 25 mm – taras,
natomiast w STTWiO Drewniany ułożony na stelażu kompozytowym na podłożu żwirowym, np. firmy Deck-Dry,
rodzaj drewna „bangkirai” deska z ryflem płaskim (odnawialnym), gr. 2,0cm, rozstaw 12cm, długość 270
i 300 cm?
6. Proszę o uszczegółowienie i ujednolicenie w dokumentacji przetargowej warstw drewnianej podłogi zewnętrznej z
podaniem parametrów poszczególnych jej warstw.
W ofercie ująć wykonanie tarasu o następującej konstrukcji:
− typ tarasu np. firmy Deck-Dry, rodzaj drewna „bangkirai”, deska z ryflem płaskim (odnawialnym),
grubość 2,0cm
− beton z kruszywa naturalnego 10 cm
− pospółka 15 cm
7. Proszę o uszczegółowienie rysunków dotyczących balustrad zewnętrznych. Projekt nie zwiera takich danych jak
przekroje profili wraz z określeniem grubości ścianki oraz ich rozstaw.
Należy przyjąć grubości ścianek dla profili 4mm oraz grubość spawu – 3mm. Rozstawy należy przyjąć
według rysunków Bz 1-4.
8. Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy poz. 118 i 119 przedmiaru branży ogólnobudowlanej?
9. W którym pomieszczeniu należy wykonać posadzkę wskazaną w pozycji 118 przedmiaru robót „Posadzki z
desek klejonych ułożone na kleju winylowym "Wikol"- 153,180 m2 ?
Pozycja 119 dotyczy klatki schodowej.

W poz. 118 ująć wykonanie posadzki z płytek gres Stargres Tecno Steel 60x60x cm wraz z cokolikami na
ciągach komunikacyjnych (parter, I-III piętro).
10. Proszę o wyjaśnienie czy w przedmiarze zostało ujęte wykonanie cokołu z laminatu drewnianego jeśli tak to
w której pozycji, proszę o podanie wysokości cokołu?
Wykonanie cokołu laminowanego nie zostało ujęte w kosztorysie. Wykonanie cokołu należy ująć w cenie
ofertowej.
11. Proszę o doszczegółowienie rysunku D-3 o informację w jaki sposób zostanie uzyskany naciąg na linkach
konstrukcji stalowej na zieleń? Czy dopuszcza się zastosowanie zacisków skręcanych jako alternatywnego
rozwiązania dla zakończenia linek?
Dopuszcza się wszelkie rozwiązanie bezpieczne w celu naciągnięcia linek stalowych.
12. Proszę o wskazanie bardziej szczegółowych rozwiązań przeszklenia windy - rysunek Ssz1 z branży
architektonicznej projektu wykonawczego nazwany "Kład ścianek szklanych 3 piętro" pokazujący kład ścianek
szklanych szybu windowego nie wskazuje rozwiązań odnośnie mocowania szkła.
Szkło należy osadzić w ramach aluminiowych, jest to rozwiązanie systemowe. Zamawiający zamieszcza
na stronie internetowej rysunki przedstawiające sposób montażu.
13. Proszę o określenie w jaki sposób wykończyć powierzchnie drzwi PCV o nietypowej kolorystyce. Dla osiągnięcia
pożądanego efektu najlepiej jest zastosować drzwi aluminiowe malowane na dowolny kolor z palety RAL.
14. Nie wykonuje się już drzwi z PCV, a tym bardziej nie ma drzwi PCV o odporności ogniowej (D4.1). Czy można
zastąpić tą stolarkę aluminiową?
15. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w stolarce drzwiowej pomiędzy przedmiarem robót a projektem wykonawczym
i zestawieniem stolarki.
16. Czy można zastosować zamiast drzwi PCV (D2, D3, D3.1, D4, D4.1) drzwi stalowe malowane?
W ofercie należy wycenić stolarkę aluminiową (malowaną zgodnie z projektem). Zamawiający zamieszcza
na stronie internetowej zaktualizowane zestawienie stolarki drzwiowej.
17. Prosimy o podanie minimalnych parametrów użytkowych systemu CCTV (kamer, rejestratora, monitora),
ponieważ ani projekt wykonawczy, ani STWiOR nie zawierają takich danych.
Parametry rejestratora:
Rejestrator cyfrowy pracujący w trybie pentapleks: równoczesny zapis, podgląd „na żywo”/odtwarzanie
nagrań, kopiowanie nagrań, mirroring i połączenie sieciowe
• Wyświetlanie „na żywo”
• Prędkość nagrywania do 400 obr/s
• Algorytm kompresji H.264
• Rozdzielczość nagrywania:
- 720 x 576
- 720 x 288
- 360 x 288
• 4 wyjścia pomocnicze dające funkcjonalność krosownicy wizyjnej (16 x 4)
• 3 dyski SATA o pojemności min 1T
• Możliwość definiowania prędkości i jakości nagrywania odrębnie dla każdej z kamer
• Zaawansowane funkcje harmonogramu nagrywania i detekcji ruchu
• Funkcje przed-alarmu i po-alarmu
• Funkcja szacowania czasu nagrywania
• Możliwość rejestrowania do 16 kanałów audio
• Funkcja przechwytywania danych tekstowych z systemu kontroli dostępu, urządzeń fiskalnych,
bankomatów itp.
• Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materiału
• Sterowanie kamerami szybkoobrotowymi bezpośrednio z rejestratora i przez sieć
• Protokoły sterowania: N-Control, Pelco-D, Pelco-P i inne
• Współpraca z klawiaturą NV-KBD70 i NV-KBD30
• Możliwość zamontowania nagrywarki DVD-RW (opcja)
• Możliwość kopiowania nagrań poprzez port USB na dysk twardy lub pamięć typu Flash, na CD/DVD
(opcja) i przez sieć komputerową
• Praca w sieci komputerowej, w tym możliwość połączenia z wieloma rejestratorami jednocześnie oraz
wysyłanie wiadomości e-mail o sytuacjach alarmowych

• Oprogramowanie: E-Viewer (do zdalnej administracji, podglądu i przeglądania nagrań) z wbudowanym
modułem połączenia zwrotnego E-Viewer Callback, iMon (do podglądu obrazów z kamer, odbierania
informacji o zdarzeniach alarmowych, sterowania wyjściami alarmowymi, konfiguracji rejestratorów z
poziomu wybranych urządzeń mobilnych typu iPhone oraz wyposażonych w system operacyjny Android)
• Auto-diagnostyka systemu z automatycznym powiadamianiem
• Menu w języku polskim
• Funkcja ukrywania kamer
• Możliwość obsługi urządzenia za pomocą myszy komputerowej USB i pilota zdalnego sterowania (w
zestawie)
• Zasilanie: 12 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/12 VDC w zestawie)
Parametry kamery:
• Mechaniczny filtr podczerwieni
• Możliwość pracy w podczerwieni
• Rozdzielczość pozioma: do 680 TVL
• Czułość: od 0.00002 lx/F=1.2 (0 lx przy włączonym oświetlaczu IR)
• Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiająca jakość obrazu dla różnych poziomów oświetlenia
sceny
• DNR - cyfrowa redukcja szumu
• HLC - funkcja redukująca efekt oślepiania kamery
• Typ obiektywu: ze zmienną ogniskową, f=2.8~11 mm
• Możliwość 3-osiowej regulacji położenia modułu kamerowego
• 8 stref prywatności
• Dodatkowe funkcje: odbicie lustrzane obrazu, negatyw, ustawienie ostrości obrazu, detekcja ruchu
• Menu ekranowe, programowane za pomocą joysticka na przewodzie kamery
• Wbudowany oświetlacz podczerwieni - 24 diody LED
• Stabilizacja prądu diod wydłużająca ich żywotność i zapobiegająca ich uszkadzaniu
• Funkcja IR smart zapobiegająca prześwietlaniu obrazów obiektów znajdujących się blisko oświetlacza
podczerwieni
• Zasilanie: 12 VDC
Parametry monitora:
• Kolorowy monitor TFT LCD o wysokiej rozdzielczości
• Cyfrowy filtr 3D poprawiający jakość obrazu
• Dodatkowa szyba zabezpieczająca przed mechanicznym uszkodzeniem matrycy
• Przekątna ekranu: 19”
• Złącza sygnału wideo: 2 x BNC (przelotowe), HDMI, VGA, S-Video
• Złącze fonii: Jack stereo (przelotowe)
• Wbudowane głośniki
• Menu w języku polskim
• Zasilanie: 12 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/12 VDC w zestawie)
18. Prosimy o podanie minimalnych parametrów wszystkich użytkowych urządzeń aktywnych przewidzianych do
zamontowania w szafie krosowej (dział 6 przedmiaru branży elektrycznej) wymienionych w załączniku do projektu
(propozycja wyposażenia w sprzęt teleinformatyczny Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości).
Odpowiedzi udzielono w pkt. 10 w piśmie WIZP.271.13.3.2013 z dnia 01.08.2013r.
19. Prosimy o wyjaśnienie czy przyjęte w przedmiarze w rozdziale "ogród zimowy z tarasem" posadzka z desek
ryflowanych" w ilości 82,327 nie jest błędem? czy nie powinna tam być ilość 29,27m2 jak jest to pokazane na
rysunku architektury wnętrz? Jeśli tak to czego dotyczy pozycja 177 płytki gresowe 30*30cm w ilości 29,27m2?
Powierzchnia 29,27 dotyczy ogrodu zimowego, natomiast 82,32 dotyczy tarasu.
Poz. 177 dotyczy pogrubienia posadzki w ogrodzie zimowym.
20. Proszę o uzupełnienie rysunków dotyczących elewacji o szczegóły (przekroje przez elewacje w miejscach
alucobondów oraz pozostałe) wraz z opisem jaki materiał ma być zastosowany.
Elewacje nie będą zawierać płyt elewacyjnych alucobond. Górne partie elewacyjne wykończone będą
tynkiem w kolorach jak na rysunkach elewacji. W poz. 136 i 137 należy ująć wykonanie tynku i malowania.

21. Czy zakres demontażu krat okiennych (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz rozbiórki istniejących sufitów
podwieszanych będzie traktowany jako roboty dodatkowe. Jeżeli tak to czy roboty dodatkowe będą rozliczane tak
samo kwartalnie jak umowa podstawowa czy w inny sposób?
Demontaż krat i rozbiórki istniejących sufitów podwieszanych należy ująć w cenie ofertowej i wykonać
w ramach niniejszego zadania. Ilość krat do rozbiórki 50 m2.
22. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym a przedmiarem robót w zakresie
wykonania ścianek systemowych z płyty wiórowej obustronnie laminowanej typ V20/E1, ponieważ z dokumentacji
projektowej wynika, że mają być wykonane tylko w toaletach co daje ilość ok. 57 m2, natomiast w przedmiarze
robót widnieje ilość 93,542, proszę o informację gdzie mają być wykonane pozostałe ścianki?
Ścianki systemowe należy wykonać tylko w toaletach (w piwnicy, na parterze, na 1 piętrze, 2 piętrze oraz 3
piętrze). W poz. 82 przyjąć 57 m2.
23. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym a przedmiarem robót w zakresie
wykonania ścianek przesuwnych DORMA ponieważ wg obliczeń z projektu ilość ścianek wynosi ok. 98 m2,
natomiast wg przedmiaru robot poz. 83 – 154,56 m2?
W poz. 83 przyjąć ilość 98 m2.
24. Proszę o podanie detali wycieraczek wpuszczanych w płytki?
Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono rysunek wycieraczek.
25. Przedmiotem zamówienia jako jeden z elementów jest wykonanie sieci zewnętrznych w formie oświetlenia
zewnętrznego. Brak przedmiarów w dokumentacji przetargowej na wykonanie w/w oświetlenia.
W ofercie należy wycenić wykonanie oświetlenia zewnętrznego. Zaktualizowany kosztorys ofertowy
branży elektrycznej należy uzupełnić o dział “Oświetlenie zewnętrzne“ i wycenić. Ponadto zaktualizowany
kosztorys ofertowy branży elektrycznej należy uzupełnić o dział „Instalacja odgromowa i połączeń
wyrównawczych” i wycenić.
Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono przedmiar dz. “Oświetlenie zewnętrzne“
i „Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych”.
26. Co należy ująć pod poz. 27 w kosztorysie br. elektrycznej KNNR5 – wykonanie inst. elektrycznej kpl.1?
Pozycję 27 zaktualizowanego kosztorysu ofertowego branży elektrycznej należy wykreślić.
27. W pozycji 102d.7 zaktualizowanego przedmiaru branży elektrycznej widnieje ilość 10 – ng. Czy ilość w tej pozycji
nie powinna wynosić 1 system, jak wynika z projektu i z zastosowanego KNR AL.-01 0601-03?
W poz. 102 zaktualizowanego kosztorysu ofertowego branży elektrycznej należy ująć ilość równą
1 system.
28. W pozycjach 108 d.7 i 111 d.7 zaktualizowanego przedmiaru branży elektrycznej widnieje ilość 39. Z projektu
kontroli dostępu (rys. E6) wynika zaś, że ilość ta w obydwu pozycjach powinna wynosić 40. Uprzejmie proszę o
wyjaśnienie tej rozbieżności.
W poz. 108 i 111 zaktualizowanego kosztorysu ofertowego branży elektrycznej należy ująć ilość równą
40.
29. Czy w ofercie należy uwzględnić docieplenie ścian piwnic, jeśli tak to proszę podać jakie parametry ma mieć
styropian i ile przyjąć docieplenia?
W ofercie należy ująć wykonanie docieplenia styrodurem (ściany poniżej poziomu gruntu do wysokości
30 cm powyżej terenu), pozostałe ściany wełną mineralną. Grubości izolacji należy przyjąć zgodnie z
projektem.
30. Na rysunku Detale (Detal 3) zastosowana jest na ogniomurze płyta OSB, czy w ofercie należy ją uwzględnić, jeśli
tak to w jakich ilościach?
W ofercie należy uwzględnić montaż płyty OSB 3 o pow. 427,82m2. Pozycję należy dopisać w dziale „Dach
docieplenie i pokrycie” w kosztorysie ofertowym branży ogólnobudowlanej.
31. Czy w ofercie należy wycenić wycieraczki?
W ofercie należy wycenić 2 szt. wycieraczek (przy głównym wejściu; 80x195cm oraz przy wejściu do
restauracji 70 x 100cm)
32. W przedmiarze nie zostały ujęte ścianki szklane systemowe (wg rysunków jest ich 412,89 m2)?, natomiast ujęto
ściany aluminiowe w ilości 302,576 m2. Jakie ścianki i jaką ilość należy przyjąć?

W ofercie należy przyjąć 412,89m2 ścianek szklanych w profilach aluminiowych.
33. Jaką średnicę ma mieć kanał spalinowy w kominie?
Przewód koncentryczny powietrzno spalinowy, średnica 110/160mm.
34. Czy można udostępnić rysunek schodów stalowych zewnętrznych?
Zakres robót nie przewiduje wykonania schodów stalowych.
35. Poproszę o zamieszczenie rysunku reklamy K.I.P, z czego ma być wykonana, jakiej ma być wielkości ?
Baner reklamowy stalowy znajduje się na rysunku D-1 projektu wykonawczego.
Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczony zostaje rysunek baneru reklamowego.
36. Czy Inwestor dopuszcza zamianę pomp ciepła w centralach na agregaty zewnętrzne, wiedząc o lepszych
parametrach wydajności agregatów oraz ich niższym koszcie eksploatacji?
Zamawiający nie dopuszcza zamiany.
37. Czy piec gazowy nie jest przewymiarowany przy liczbie i mocy zaprojektowanych grzejników wg Wykonawcy
powinien być piec 50kW?
Całkowita moc cieplna kotła gazowego pokrywa zapotrzebowanie na cele grzewcze (grzejniki) 36,3kW
oraz dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych 43,4kW.
38. W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, czy inwestor przewiduje przesunięcie terminu zakończenia
budowy?
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu zakończenia robót.
39. W związku z usunięciem otworowania w drzwiach łazienkowych, w jaki sposób przewidziane zostało
wentylowanie pomieszczeń łazienkowych?
40. W związku z zamianą drzwi do toalet na drzwi bez otworów wentylacyjnych proszę o podanie rozwiązania
sprawy nawiewu do toalet ponieważ wentylacja wyżej wymienionych pomieszczeń działa w oparciu o wentylatory
wyciągowe. Czy należy zastosować np. zawory kontaktowe p.poż. w ścianach?
W łazienkach zaprojektowana jest wentylacja wyciągowa. Nawiew będzie odbywał się w momencie
otwarcia drzwi. W cenie oferty należy ująć montaż nawiewników w oknach toalet.
41. Jeżeli koryto ma 1347 m2 na 0,2 m to urobek do wywozu wynosi 1347x02x1,9=512t. W której pozycji występuje
wywóz urobku?
W poz. 240 kosztorysu ofertowego branży ogólnobudowlanej należy przyjąć ilość 512,18t.
42. Czy obmiar wywozu gruzu w poz. 241 nie jest zaniżony? Wg kosztorysu jest 259,755t, a z obliczeń ponad 400t.
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
W poz. 241 kosztorysu ofertowego branży ogólnobudowlanej należy przyjąć ilość 423,27t, natomiast w
poz. 242 przyjąć ilość 936,05t.
43. Jakie kruszywo ująć w poz. 246 (podbudowa z kruszywa). Według przedmiaru jest kruszywo naturalne, a w
projekcie jest łamane. Ma to duży wpływ na wartość pozycji.
W poz. 246 kosztorysu ofertowego branży ogólnobudowlanej należy przyjąć kruszywo łamane.
44. Na przekrojach jest ława z oporem. W poz. 254 jest ława zwykła. Co przyjąć do wyceny?
W poz. 254 kosztorysu ofertowego branży ogólnobudowlanej należy wycenić ławę betonową z oporem w
ilości 14,21 m3.
45. Jaka jest orientacyjna (lub docelowa) ilość użytkowników mających korzystając z kart magnetycznych? Czy
przejścia mają być obustronnie kontrolowane?
Orientacyjna ilość użytkowników 200 osób (z możliwością późniejszego zwiększenia ilości). Wszystkie
przejścia za wyjątkiem KD -1.1 są jednostronnie kontrolowane.

Na stronie internetowej Zamawiający zamieszcza:
1) Rysunek mocowania szkła szybu windy
2) Zaktualizowane zestawienie stolarki drzwiowej
3) Rysunek wycieraczek
4) Rysunek baneru reklamowego
5) Przedmiar dodatkowych działów zaktualizowanego kosztorysu branży elektrycznej (dz. “Oświetlenie
zewnętrzne“ i „Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych”)
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia
09.08.2013r. do godz. 10:00 w pok. 62 Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna. Otwarcie
ofert nastąpi w dniu 09.08.2013r. 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.

