WIZP.271.5.1.2016

Kościerzyna, dnia 13.07.2016r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość
kwoty 5.225.000 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. Lipowej 1, CZĘŚĆ II: budynek przy ul. Sikorskiego 5, CZĘŚĆ III:
budynek przy ul. Sikorskiego 10, CZĘŚĆ IV: budynek przy ul. Sikorskiego 11, CZĘŚĆ V: budynek przy ul.
Skłodowskiej - Curie 2, CZĘŚĆ VI: budynek przy ul. Sikorskiego 7, CZĘŚĆ VII: budynek przy ul. Kaplicznej 9,
CZĘŚĆ VIII: budynek przy ul. Młyńskiej 6, CZĘŚĆ IX: budynek przy ul. Traugutta 4, CZĘŚĆ X: budynek przy ul.
Wybickiego 8.

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Proszę o załączenie przedmiarów i dokumentacji dla części VII,VIII,IX, X (puste załączniki na stronie
internetowej).
Zamawiający informuje, że na stronie internetowej zamawiającego w dniu opublikowania ogłoszenia zamieszczono
wszystkie wymagane załączniki opisujące przedmiot zamówienia (dokumentacja projektowa, w tym STWIORB oraz
kosztorysy ofertowe).
2. Czy należy wycenić w ofercie dla części I,II,III,IV,V, VI,VII,VIII,IX IX przyłącza ciepłownicze do budynków?
W ofercie ująć wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Kaplicznej 9 (część VII) – poz. 32 kosztorysu
ofertowego, ul. Wybickiego 8 (część X) – poz. 5 kosztorysu ofertowego i Traugutta 4 (część IX) – poz. 5 kosztorysu
ofertowego. Przyłącza do pozostałych budynków nie są objęte przedmiotem zamówienia.
3. Poproszę o udostępnienie projektów przyłączy ciepłowniczych do wszystkich budynków.
Wykonanie przyłączy ciepłowniczych wraz z dokumentacją jest w zakresie Wykonawcy robót.
4. Poproszę o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej na ul. Młyńska 6, ul. Traugutta 4,
ul. Wybickiego 8, ul. Sikorskiego 10, ul. Sikorskiego 11, ul. Skłodowskiej-Curie 2. Brak w dokumentacji.
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego zestawienie stolarki okiennej budynku przy
ul. Młyńskiej 6, Traugutta 4 i Wybickiego 8. W budynkach przy ul. Sikorskiego 10, ul. Sikorskiego 11, ul. SkłodowskiejCurie 2 nie przewiduje się wymiany stolarki okiennej.
Do wyceny ująć montaż okien o współczynniku przenikania ciepła całego okna ≤1,1 W/(m2K).
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5. Brak w przedmiarach docieplenia ścian zewnętrznych na budynkach przy ul. Sikorskiego 10, ul. Sikorskiego
11, ul. Skłodowskiej-Curie 2. Proszę o udostępnienie przedmiarów.
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego kosztorysy ofertowe docieplenia budynku przy
ul. Sikorskiego 10, ul. Sikorskiego 11, ul. Skłodowskiej-Curie 2
6. Z jakiego materiału należy wycenić drzwi zewnętrzne tylne i do piwnicy na ul. Kaplicznej 9? Czy
współczynnik Lambda dla drzwi ma wynosić 2,0 W/m2K?
Do wyceny ująć wykonanie drzwi zewnętrznych tylnych na klatkę schodową drewnianych o współczynniku przenikania
ciepła ≤1,2 W/(m2K). Drzwi do piwnicy drewniane o współczynniku przenikania ciepła ≤ 2,0 W/(m2K)
7. Czy należy wycenić montaż połączeń wyrównawczych na węźle dla wszystkich budynków?
Tak. Ująć w ofercie.
8. Jaką należy przyjąć warstwę wykończeniową na cokół przy ul. Sikorskiego 7?
Do wyceny przyjąć tynk mozaikowy w kolorze brązowym.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się zaktualizowany projekt
i kosztorys branży elektrycznej budynku przy ul. Wybickiego 8.
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