WIZP.271.17.2.2015

Kościerzyna, dnia 20.07.2015r.

……………………
……………………
……………………

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:
1. Czy należy wycenić w ofercie wentylatory mechaniczne w łazienkach z jednoczesnym doprowadzeniem
przewodu zasilającego ?
Nie.
2. Czy na ul. Dworcowej 5 należy docieplić kukułki na poddaszu (czy przedmiar uwzględnia docieplenie), jeśli
tak to czy należy zerwać papę?
Tak, należy docieplić kukułki na poddaszu łącznie z usunięciem papy.
3. Czy na ul. 8-go Marca 47 należy wyremontować schody od strony podwórza?
Odpowiedzi udzielono w piśmie WIZP.271.17.1.2015 część IV pyt. 2.
4. Czy na ul. 8-go Marca 47 należy zamurować wejście do piwnicy na ścianie południowej?
Nie.
5. ul. Rynek 6 - Czy na elewacji frontowej (wejście do baru ekspress) należy zastosować styropian gr. 8 cm?
Nie. Elewację frontową należy wyremontować, tj. m.in. uzupełnić tynk, odtworzyć elementy ozdobne elewacji i
pomalować zgodnie z poz. 83-86 zaktualizowanego kosztorysu ofertowego, który zostaje zamieszczony na stronie
internetowej Zamawiającego.
6. ul. Dworcowa 5 - w projekcie jest malowanie cokołu, natomiast w przedmiarze ułożenie tynku mozaikowego,
co należy przyjąć do wyceny?
Do wyceny ująć docieplenie cokołu styropianem grubości 8 cm oraz wykończenie tynkiem mozaikowym np.
gramaplastem.
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7. ul. Miodowa 10 – Czy należy wycenić w ofercie nową nakładkę na skrzynkę ZK na elewacji?
Tak (poz. 80 zaktualizowanego kosztorysu ofertowego, który zostaje zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego).
8. ul. Miodowa 10 - Czy należy wycenić docieplenie cokołu, jeśli tak to jaką grubość styropianu przyjąć do
wyceny?
Tak. Cokół należy docieplić styropianem gr. 8 cm i wykończyć tynkiem mozaikowym np. gramaplastem.

Ponadto Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowane kosztorysy ofertowe dla każdej z
części.
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