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Kościerzyna, dnia 20.08.2014r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 5.186.000 euro na realizację przedsięwzięcia: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW
W KOŚCIERZYNIE W RAMACH ZADANIA PN. „KAWKA W KOŚCIERZYNIE. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI
POPRZEZ KOGENERACJĘ I TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW”
- CZĘŚĆ I: budynek przy ul. Dworcowej 1,
- CZĘŚĆ II: budynek przy ul. 3 Maja 11.

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące
zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Z jakiego materiału mają być wykonane drzwi zewnętrzne dla części I i części II przetargu?
W budynku przy ul. Dworcowej 1 wykonać drzwi drewniane o współczynniku przenikania ciepła
≤1,6 W/(m2K). W budynku przy ul. 3 Maja 11 wykonać drzwi drewniane o współczynniku przenikania ciepła
≤1,2 W/(m2K).
Proszę o udostępnienie numerów KNR do przedmiarów części I i części II przetargu.
Zamawiający nie udostępni kosztorysów zawierających podstawę KNR. Podstawą wyceny pozycji
w kosztorysie ofertowym jest zakres robót opisany w dokumentacji i specyfikacji technicznej.
Prosimy o ujednolicenie wymagań w zakresie zastosowania typu kolektorów słonecznych. Zamawiający w
dokumentach SWIORB zawarł zapis: „Na potrzeby c.w.u. zaprojektowano instalację solarną z próżniowymi
kolektorami słonecznymi (12 sztuk) o łącznej powierzchni 24,0 m 2”. Natomiast w pozostałych dokumentach określa
parametr dla kolektorów płaskich. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dla obu budynków określonych w
prowadzonym postępowaniu przetargowym, wymaga zastosowania płaskich kolektorów słonecznych.
Zamawiający dla obu budynków określonych w prowadzonym postępowaniu przetargowym, wymaga
zastosowania płaskich kolektorów słonecznych.
W związku z niejasnym określeniem powierzchni dla kolektorów płaskich, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający
wymaga zastosowania kolektorów o powierzchni apertury (czynnej) min. 2 m 2 oraz powierzchni netto (absorbera)
min. 2 m2.
Zamawiający wymaga zastosowania płaskich kolektorów słonecznych o powierzchni czynnej (netto)
min. 2 m2.
Prosimy o dopuszczenie do zastosowania, oprócz rur miedzianych, rur elastycznych ze stali nierdzewnej w izolacji
kauczukowej grubości min. 13 mm dla wszystkich typów zestawów, jeśli taka jest zalecana przez danego producenta
kolektorów słonecznych. Takie rozwiązanie w żadnym aspekcie nie jest gorsze niż rozwiązanie w postaci rur
miedzianych.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur elastycznych ze stali nierdzewnej w izolacji kauczukowej grubości
min. 13 mm pod warunkiem spełnienia odpowiednich norm i atestów. Jednocześnie Zamawiający informuje,
że w przypadku zastosowania rur miedzianych należy je łączyć poprzez lutowanie na twardo.
Prosimy o potwierdzenie, że elementy połączeniowe konstrukcji wsporczych pod kolektory, takie jak śruby, nakrętki,
podkładki, itp. mają być wykonane ze stali nierdzewnej w celu zapewnienia należytej trwałości tych konstrukcji w
punktach połączeń.
Wszystkie elementy połączeniowe i konstrukcji mają być wykonane z materiału zapewniającego trwałość i
niekorozyjność.
Czego dotyczy pozycja 57 przedmiaru (ścian, cokołu), na elewacji jest tynk baranek? – dotyczy ul. Dworcowej 1.
Pozycja 57 dotyczy przygotowania podłoża poprzez jago oczyszczenie, zmycie i ewentualne gruntowanie
celem zapewnienia odpowiedniego podłoża dla późniejszych prac (na cokole, ścianach zewnętrznych i
ościeżach).
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8.

Czy na cokole należy ułożyć nowy gramaplast (na części cokołu jest), czy tylko go pomalować? – dotyczy
ul. Dworcowej 1.
Cokół budynku zostanie odnowiony poprzez dwukrotne malowanie.
9. Czy styropapa ma być klejona i kołkowana? – dotyczy ul. Dworcowej 1 i 3-go Maja 11.
Należy wykonać zgodnie z kartą katalogową i wytycznymi producenta systemu docieplenia z zastosowaniem
styropapy.
10. W pozycji 81 przedmiaru jest 147 m2 docieplenia styropapą, a wg rysunku rzutu dachu 147 m2 dotyczy dachu
stromego pokrytego blachą trapezową, natomiast dach płaski ma 194 m2 wg rzutu dachu. Który dach należy
docieplić styropapą? – dotyczy ul. Dworcowej 1.
Zamawiający informuje, że w pozycji 64,65,66 należy przyjąć obmiar 125 m 2. Dla pozycji 74 i 81 należy
przyjąć obmiar 194 m2.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że gałązki grzejnikowe (podejścia) należy wykonać z rur stalowych.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 58 680-23-20.
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