WIZP.271.1.1.2016

Kościerzyna, dnia 04.03.2016r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość
kwoty 5.225.000 euro na realizację zadania pn. „Budowa budynku socjalnego w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Jaki typ opraw zewnętrznych na budynku, czy mają być wandaloodporne i jakie źródło światłą?
Do wyceny należy przyjąć oprawy ze źródłem światła led, w obudowie wandaloodpornej.
2. Jakiej mocy opraw LED na słupach zewnętrznych przyjąć do wyceny?
Do wyceny należy przyjąć oprawy 36W z odbłyśnikiem ‘talerzowym’ – święcąca dookolnie.
3. Jest niezgodność opisu projektu elektrycznego z rysunkami. W opisie jest, że w tablicach TM mają być
włączniki nadprądowe, natomiast na rysunkach (schematach) rozdzielnic są wyłączniki różnicowoprądowe.
Jakie ująć w wycenie?
Do wyceny ująć wyłączniki różnicowoprądowe z dobezpieczeniem nadprądowym – tak jak na schemacie.
4. Czy przyciski dzwonkowe powinny mieć stopień ochrony IP44?
Tak.
5. Czy zwody pionowe instalacji odgromowej mają być naprężne (tak przewiduje przedmiar), co kłóci się
z nienaprężną instalacją na dachu, czy też powinny być schowane pod elewacją?
Zwody pionowe schować w elewacji w rurach osłonowych pvc (ścianka rury o grub. min. 2 mm).
6. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pozycji 9.4.2 Opisu sposobu przygotowania oferty jest
zapisane, że oferent ma wypełnić KOSZTORYS OFERTOWY zgodny z treścią formularzy zamieszczonych
w Rozdziale 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia w Dokumentacji Projektowej. Czy oferent może zmieniać
kolejności pozycji w kosztorysie ofertowym, dodawać nowe pozycje, ewentualnie co z elementami, które
brakują. Czy oferent może załączyć do oferty swój kosztorys ofertowy.
Zamawiający informuje, że w pkt 9 siwz Zamawiający opisał sposób przygotowania ofert, natomiast sposób obliczenia
ceny oferty zawarto w pkt 10 siwz. Wykonawca oblicza cenę w oparciu o kosztorys ofertowy i na podstawie zakresu
robót określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB. Wszelkie błędy zauważone w: DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ (także na rysunkach), w tym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, formularzach Kosztorysów Ofertowych lub innych elementach SIWZ, Wykonawca winien zgłosić
Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian w kosztorysie
ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego. Do kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną
należy dołączyć zestawienie kosztów robocizny, materiałów i sprzętu oraz wartości narzutów przyjętych do kalkulacji
ceny ofertowej.
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7. Proszę o podanie parametrów papy termozgrzewalnej, która ma być zastosowana na pokrycie dachu.
Należy zastosować system dwuwarstwowy, z uwzględnieniem odporności na działanie wiatru (np. mocowanie
mechaniczne),
- warstwa podkładowa wg PN/EN 13707:2006
- warstwa wierzchniego krycia wg PN/EN 13707:2006
przy czym przynajmniej wierzchnia warstwa musi spełniać warunek NRO (nierozprzestrzeniania ognia).
8. Proszę o informację czy powinna być wykonana izolacja betonu po zalaniu studni między ławami
fundamentowymi a studnią?
Nie, tylko masy dyspersyjne jak w opisie i izolacja jak w projekcie architektonicznym.
9. W opisie technicznym jest podany współczynnik Uk=1,0 W/(m2*K) dla okna. Czy podany współczynnik
dotyczy całego okna czy tylko szyby?
Podany współczynnik dotyczy całego okna.
10. Jaką przyjąć izolację przeciwwilgociową pionową fundamentów brak informacji w opisie technicznym?
Izolacja typu lekkiego po zagruntowaniu - pozioma izolacja na ławach fundamentowych z min. 1 warstwy papy
termozgrzewalnej, pionowa izolacja z min. dwóch warstw dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej.
11. Jaką przyjąć izolację przeciwwilgociową pionową ścian fundamentowych od wewnątrz i zewnątrz brak
informacji w opisie technicznym?
Izolacja pionowa - od wewnątrz min. dwie warstwy dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, od zewnątrz min. dwie
warstwy dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, 1 x styrodur gr. 20 cm, warstwa zbrojąca z siatki i kleju, 1 x papa
termozgrzewalna.
12. Z czego należy wykonać izolację poziomą stropodachu pod paroizolacją oraz podanie parametry
paroizolacji?
Należy zastosować asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany kauczukiem SBS oraz papę na osnowie z tkaniny
szklanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Należy
zwrócić uwagę na możliwość łączenia wybranych produktów ze sobą oraz termoizolacją.
13. Są rozbieżności co do murowania ścian budynku w opisie konstrukcyjnym jest informacja, że ściany mają
być murowane z pustaków silikatowych NP25 (20 Mpa), natomiast w opisie architektonicznym jest mowa o
pustakach Porotherm 25 Profi. Jakie pustaki należy przyjąć do wyceny?
Główne ściany budynku należy wykonać z pustaków ceramicznych np. Porotherm 25, ściany wewnętrzne dzielące
poszczególne mieszkania z pustaków ceramicznych np. Porotherm 25 AKU. Dopuszcza się zastosowanie materiałów
równoważnych o parametrach nie niższych niż wymienione powyżej.
14. Proszę o informację jakie okładziny lastrykowe mają być zastosowane na posadzkach galerii. Czy to mają
być płytki czy masa lastrykowa wylewana? Ponieważ w projekcie architektury na rysunku nr A.6 opis P4
(strop galerii) są wypisane warstwy podłóg i jest tam informacja że lastryko ma być położone bezpośrednio
na styropianie, jeśli mają to być płytki to raczej jest to niewykonalne. Jaki system należy przyjąć do wyceny?
Zastosować posadzkę lastrykowa wylewaną antypoślizgowa (lastryko płukane).
15. Proszę o informację jak należy wypełnić druk OFERTY, jeśli w pkt 2 oferty jest poz. VAT 8%, gdzie należy
ująć wartość podatku VAT 23%.
Zamawiający informuje, że zmianie ulega formularz ofertowy, którego zaktualizowany druk zostaje zamieszczony na
stronie internetowej Zamawiającego.
16. Proszę o określenie jakie ościeżnice drzwiowe należy wycenić w ofercie do skrzydeł drzwiowych
wewnętrznych?
Zastosować ościeżnice drzwi wewnętrznych z MDF.
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17. W projekcie brak zestawienia stolarki okiennej. Proszę o podanie materiału z jakiego mają być wykonane
okna oraz sposób otwierania (jednoskrzydłowe czy dwuskrzydłowe). W opisie technicznym stolarka okienna
powinna być w kolorze grafitowym, czy dotyczy to również kolorystyki wewnątrz w budynku?
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego zestawienie stolarki okiennej.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się kartę katalogową
kamery zewnętrznej.
W celu umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia zmian w ofertach zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych przedłuża się termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia 14.03.2016r. do godz. 10:00 w pok. 62
Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2016r. o godz.
10:15 w pok. 13 tut. Urzędu. Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych
zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

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

83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a
T: 058 680 23 00, F: 058 680 23 20
e-mail: urzad@koscierzyna.gda.pl, www.koscierzyna.gda.pl

