WIZP.271.30.2.2014

Kościerzyna, dnia 08.10.2014r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość
kwoty 5.186.000 euro na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie placu przy pomniku Józefa Wybickiego w
Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytanie
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Wg projektu branży elektrycznej na postumencie przewidziane jest zamontowanie tablicy pamiątkowej
z możliwością załączania muzyki za pomocą urządzenia wkomponowanego w rzeźbę. Prosimy o podanie
typu urządzenia do odtwarzania muzyki oraz wymiarów i materiału z jakiego ma być wykonana tablica
pamiątkowa na postumencie.
Tablica pamiątkowa ma być wykonana ze stali nierdzewnej. Urządzenie do odtwarzania muzyki wraz z głośnikami
ma być wkomponowane w formę przestrzenną – rzeźbę i umożliwiać jego włączanie przez przechodniów.
Urządzenie do odtwarzania muzyki składa się ze źródła dźwięku, wzmacniacza i dwóch głośników. Wszystkie
urządzenia muszą być dopuszczone przez producenta do użytku zewnętrznego. Odtwarzacz muzyki typu DINPlayer
D01-E. Parametry urządzenia: odtwarzacz MP3/wzmacniacz 20W/4ohm, wyzwalanie odtwarzania ręczne, z wejść
logicznych, przez RS485wyzwalanie odtwarzania z zew. czujników (dotyku, podczerwieni), możliwość sterowania
przez interfejs RS485, niesymetryczne wyjście audio (STEREO L+R), wbudowany wzmacniacz mocy mono (20W),
montaż na elektrycznej szynie DIN. Wzmacniacz typu iCOM 2x20. Parametry urządzenia: wzmacniacz o mocy
2x20W/4Ohm, 2 tryby pracy: stereo 4 Ohm, bridge 8 Ohm, 2 wejscia symetryczne euroblock, liniowe/mikrofonowe,
2 wejścia niesymetryczne stereo dwustopniowa korekcja barwy (bass, treble). Głośniki typu WX502/O, dwudrożne,
moc 50W RMS, moc maksymalna 100W, 8 Ohm/100 V, skuteczność 87 dB, stopień ochrony IP55. Zamawiający
dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację
zamówienia w zgodzie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych.
Dostawę, montaż i podłączenie w/w urządzenia należy ująć w poz. 66 kosztorysu ofertowego branży
ogólnobudowlanej.
2. Wg pozycji 105 kosztorysu ofertowego branży ogólnobudowlanej dotyczącej wykonania nawierzchni placu
z płyt granitowych znajduje się 736 m2 płyt granitowych 80x40x5 cm, natomiast wg rys. a-12 do wykonania
placu potrzebnych jest: 1702 szt. płytek granitowych o wym. 80x40x5 cm, 40x40x5 w ilości 30 szt. oraz
39x40x5xw ilości 4 szt. W związku z powyższym prosimy o określenie faktycznych ilości i wymiarów płytek
granitowych niezbędnych do wykonania nawierzchni placu, a także o ewentualną zmianę przedmiarów.
W poz. 105 kosztorysu ofertowego podano całkowita powierzchnię płyt granitowych do ułożenia na placu oraz na
ścieżkach, rys. A-12, A-13, A-14, A-15. W pozycji kosztorysowej 105 nie wypisano wszystkich wymiarów płytek
granitowych. Wycenić należy płytki granitowe o wymiarach jak w dokumentacji projektowej. Wymiary przedstawione
na rysunkach w dokumentacji projektowej są modułem podziału posadzki, wymiary samych płyt mogą się minimalnie
różnić ze względu na dokładność łączenia płyt.
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3. Prosimy o określenie ile metrów detalu A i B (rys. a19b) należy przyjąć do wyceny oraz w której pozycji
przedmiaru przyjąć te elementy.
Na rysunku A-19c pokazano rozmieszczenie detali A i B wraz z ich wymiarami. Powyższe elementy są ujęte
w pozycji 57 kosztorysu ofertowego.
4. W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 06.10.2014r. na pyt. 2 proszę o uzupełnienie odpowiedzi
o pozostałe wymiary podstopnic tj. szerokość i grubość płyt. W odpowiedzi znajduje się tylko informacja
o zmiennej wysokości podstopnic.
Grubość podstopnic 5cm szerokość różna powinna odpowiadać szerokości stopnic, które są zwymiarowane na
rysunku A-12 100, 95, 87, 96, 109, 120, 94 cm itd.
5. W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 06.10.2014 r. na pyt. 3 i 4 oraz w związku z uzupełnieniem
o rysunek A19c proszę o określenie pozostałych wymiarów największego elementu (płyty) z kamienia
o szerokości 240 cm oraz wymiarów, rodzaju materiału i innych parametrów krawężnika bądź obrzeża
okalającego fontannę z prawej strony z jednoczesnym uzupełnieniem przedmiaru o brakujące elementy.
Płyta 240 cm jest szerokości 100 cm, jednak ze względu na swój kształt może nie być możliwe wykonanie jej jako
monolit. Dłuższy bok należy podzielić na równe części od 6 do 8 elementów.
Dokładny podział i zwymiarowanie elementu będzie możliwy po wykonaniu żelbetowej podbudowy. Wszystkie
elementy są uwzględnione w przedmiarach.
6. Czy w pozycjach przedmiaru dla fontanny (element 1.4) w poz. 56 i 57 posadzki o obmiarze odpowiednio
53,044 m2 oraz 2,944 m2 znajdują się wszystkie elementy kamienne zgodnie z rysunkiem A19c? W opisach
pozycji określono wymiary 80x40 oraz 32x40 cm. Zgodnie z rysunkiem A19c elementy z kamienia są innych
wymiarów. Jeżeli pozycje nie zawierają wszystkich elementów to proszę o określenie, w której pozycji
kosztorysu Wykonawca ma wycenić detale A i B z jednoczesną modyfikacją przedmiaru.
W poz. 56 i 57 uwzględniono okładziny kamienne fontanny konieczne do wykonania. W pozycjach kosztorysowych
nie wypisano wszystkich wymiarów płytek granitowych. Wycenić należy płytki granitowe o wymiarach jak
w dokumentacji projektowej. Detale A i B są ujęte w pozycji 57 kosztorysu ofertowego. Wymiary przedstawione na
rysunkach w dokumentacji projektowej są modułem podziału posadzki, wymiary samych płyt mogą się minimalnie
różnić ze względu na dokładność łączenia płyt.
7. W pozycjach przedmiaru dla fontanny (element 1.4) w poz. 56 i 57 posadzki błędnie określono wymiary
płytek. Proszę o modyfikację przedmiaru w zakresie prawidłowych wymiarów płytek z kamienia (zgodnie z
rys. A19c np. 80x45 cm).
W pozycjach kosztorysowych 56 i 57 nie wypisano wszystkich wymiarów płytek granitowych. Wycenić należy płytki
granitowe o wymiarach jak w dokumentacji projektowej. Wymiary przedstawione na rysunkach w dokumentacji
projektowej są modułem podziału posadzki, wymiary samych płyt mogą się minimalnie różnić ze względu na
dokładność łączenia płyt.
8. Proszę o podanie wymiarów kamienia, którego ułożenie należy przyjąć w pozycji 59 przedmiaru robót dot.
fontanny (element 1.4).
Płytka kamienna granitowa o grubości 5 cm i wymiarach 100 x10 cm. Wymiar przybliżony ze względu na
nieregularną formę zaleca się docinanie materiału na miejscu.
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9. Czy w pozycjach przedmiaru dla fontanny (element 1.4) w poz. 58 i 59 licowanie ścian …. ujęto wszystkie
elementy pionowe (licowanie ścian i pilastrów) do ułożenia z kamienia dla zakresu przedmiotu zamówienia?
W pozycji 58 i 59 ujęto wszystkie powierzchnie licowania ścian fontanny płytkami granitowymi.
10. W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 06.10.2014r. na pyt. Nr 16 i 17, że treść, którą należy
umieścić na tabliczkach na rzeźbie i na postumencie zostanie podana Wykonawcy na etapie realizacji
prosimy o podanie przynajmniej ilości i wielkości liter na tych tabliczkach, gdyż od tego zależy koszt
wykonania graweru.
Na jednej z tablic przewiduje się grawer tekstu w formie oryginalnego rękopisu „Pieśni Legionów Polskich we
Włoszech”. Na drugiej tablicy wycenić grawer tekstu o ilości znaków maksymalnie do 3000.
11. Prosimy o potwierdzenie, iż w pozycji 51 i 90 kosztorysu ofertowego branży ogólnobudowlanej elementy
„ilość” oraz „krotność” mają być ze znakiem „minus”.
Pozycje 51 i 90 mają być ze znakiem minus.

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