WIZP.271.17.1.2015

Kościerzyna, dnia 17.07.2015r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy:

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość
kwoty 5.186.000 euro na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków w Kościerzynie w ramach
zadania pn. Kawka w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację
budynków
- część I: budynek przy ul. Rynek 6,
- część II: budynek przy ul. Dworcowej 5,
- część III: budynek przy ul. Miodowej 10,
- część IV: budynek przy ul. 8 Marca 47”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
I. Proszę o wyjaśnienie następujących pytań:
CZĘŚĆ I: budynek przy ul. Rynek 6
1. Czy należy zamontować nawiewniki ręcznie sterowane w istniejących oknach PCV i w nowo montowanych?
Tak.
2. Z jakiego materiału należy wycenić drzwi zewnętrzne z naświetlem, jaki mają mieć współczynnik
przewodzenia ciepła?
Do wyceny ująć wykonanie drzwi drewnianych o współczynniku przenikania ciepła ≤1,2 W/(m2K).
3. Według opisu technicznego należy przemurować kominy, czy należy uwzględnić przemurowanie kominów w
ofercie, jeśli tak, to ile m3?
W cenie ofertowej należy przyjąć przemurowanie kominów w ilości 0,6 m3.
4. Czy w ofercie należy uwzględnić zajęcie pasa chodnika?
Tak.
5. Z jakiego materiału należy wycenić kratki chroniące kanał wentylacyjny baru (PCV, ocynk, nierdzewka)?
Stal, w kolorach zbliżonych do koloru elewacji.
6. Czy należy wycenić montaż połączeń wyrównawczych na węźle?
Tak.
7. Czy w ofercie należy uwzględnić na stychu montaż nowych legarów 5x16 do wykonania podłogi jako
konstrukcja wsporcza dla płyty OSB?
Tak, należy uwzględnić.
CZĘŚĆ II: budynek przy ul. Dworcowej 5
1. Obróbki blacharskie na dachu należy wzmocnić płytą OSB wg opisu, czy należy uwzględnić płytę OSB
w wycenie, ile m2 i gdzie ma być zastosowana?
Tak, w ilości 26m2.
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2. Z jakiego materiału należy wycenić drzwi zewnętrzne? Według zestawienia stolarki ilość drzwi do wymiany
to 18,56 m2, natomiast w przedmiarze jest 11,958 m2, jaką ilość przyjąć do wyceny?
Do wyceny ująć wykonanie drzwi zewnętrznych jako drewnianych o współczynniku przenikania ciepła ≤1,2 W/(m2K) w
ilości 18,56 m2.
3. Czy w istniejących oknach należy wstawić nawiewniki ręcznie regulowane, jeśli tak, to ile szt.?
Nie.
4. Czy należy wycenić montaż połączeń wyrównawczych na węźle?
Tak.
5. Czy w ofercie należy uwzględnić malowanie kominów, jeśli tak to ile m2?
Tak, w ilości 14 m2.
6. Czy w ofercie należy wycenić zajęcie pasa chodnika ?
Tak.
CZĘŚĆ III: budynek przy ul. Miodowej 10
1. Czy w ofercie należy wycenić zajęcie pasa chodnika?
Tak.
2. Czy należy uwzględnić nawiewniki ręcznie regulowane w istniejących oknach i w nowo montowanych, jeśli
tak, to ile?
Tak, w ilości 12 szt.
3. Z jakiego materiału należy wycenić drzwi zewnętrzne?
Do wyceny ująć wykonanie drzwi drewnianych o współczynniku przenikania ciepła ≤1,2 W/(m2K).
4. Jaki kształt mają mieć profile elewacyjne, ile mb przyjąć do wyceny?
Kształt odzwierciedlający istniejące zdobienia wokół okien i drzwi na elewacji frontowej ok. 64mb.
5. Czy należy wycenić montaż połączeń wyrównawczych na węźle?
Tak.
6. Obróbki blacharskie na dachu należy wzmocnić płytą OSB wg opisu, czy należy uwzględnić płytę OSB
w wycenie, ile m2 i gdzie ma być zastosowana?
Tak, w ilości 16 m2.
CZĘŚĆ IV: budynek przy ul. 8 Marca 47
1. Czy w ofercie należy wycenić zajęcie pasa chodnika?
Tak.
2. Czy w ofercie należy wykonać remont schodów od frontu i z tyłu budynku?
W cenie oferty należy ująć remont schodów od frontu oraz z tyłu budynku obejmujący w swoim zakresie: uzupełnienie
ubytków stopni betonem, wykończenie powierzchni bocznej tynkiem mozaikowym np. gramaplastem i malowanie
balustrady stalowej.
3. Obróbki blacharskie na dachu należy wzmocnić płytą OSB wg opisu, czy należy uwzględnić płytę OSB
w wycenie, ile m2 i gdzie ma być zastosowana?
Tak, w ilości 46m2.
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4. Z jakiego materiału należy wycenić drzwi zewnętrzne?
Do wyceny ująć wykonanie drzwi drewnianych o współczynniku przenikania ciepła ≤1,2 W/(m2K).
5. Czy należy uwzględnić nawiewniki ręcznie regulowane w istniejących oknach i w nowo montowanych, jeśli
tak to ile?
Tak, w ilości 37 szt.
6. Ile mb profili elewacyjnych przyjąć do wyceny?
Zgodnie ze stanem obecnym ok.45 mb.
7. Czy należy wycenić montaż nowego leja spustowego na elewacji południowej?
Tak.
8. Czy należy wycenić montaż połączeń wyrównawczych na węźle ?
Tak.
II.

Czy po ułożeniu przewodów i zabetonowaniu bruzd należy uwzględnić malowanie i szpachlowanie ścian,
jeśli tak to w jakim zakresie ?
Tak, szpachlowanie, malowanie na szerokości wykutej bruzdy plus 10 cm z każdej strony.
III. Czy należy wycenić remont schodów przy ul. Dworcowej 5 od strony ulicy ?
W cenie oferty należy ująć remont schodów obejmujący w swoim zakresie: uzupełnienie ubytków stopni betonem, zbicie
luźnego tynku i wyrównanie powierzchni, wykończenie powierzchni bocznej tynkiem mozaikowym np. gramaplastem od
zewnątrz i wewnątrz
IV.

Czy istnieje projekt przyłącza ciepłowniczego do budynków:ul.8-go Marca 47, ul. Dworcowa 5, ul. Rynek 6,
ul. Miodowa 10. Jeżeli tak to proszę o udostępnienie go.
Projekt przyłącza oraz jego wykonanie Wykonawca zleci gestorowi sieci, tj. MPI „KOS- EKO” Sp. z o.o.
V.

Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania robót do 30.11.2015 r dla budynków przy
ul. 8-go Marca 47, ul. Dworcowej 5, ul. Rynek 6, ul. Miodowa 10 ?
Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było
zrealizowane w terminie do dnia 30.10.2015r.
Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza się ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, które zgodnie z art. 12a ust. 3 zostaje zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego.
Jednocześnie zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego zaktualizowany formularze oferty (dla każdej
części) ze zmienioną datą wykonania zamówienia tj. do 30.10.2015r.

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