WIZP.271.5.2.2016

Kościerzyna, dnia ……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:
CZĘŚĆ VII: ul. Kapliczna 9
1. Czy w ofercie należy wycenić zaprawianie bruzd, szpachlowanie oraz malowanie dla przewodów wtynkowych
– brak w przedmiarze (Instalacja elektryczna)
Tak. Ujęto w zaktualizowanym kosztorysie ofertowym.
2. Czy należy uwzględnić w ofercie obróbki blacharskie na dachu, opierzenia ogniomurów, pas podrynnowy i
nadrynnowy przy dociepleniu dachu styropapą (ile m2) ?
Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej zgodnie z pozycją 34 i 54 zaktualizowanego kosztorysu
ofertowego.
3. Czy należy wymienić rynnę na powlekaną na dachu (ile m2) ?
W ofercie ująć wymianę rynny na elewacji od strony południowo zachodniej zgodnie z pozycją 55-56 zaktualizowanego
kosztorysu ofertowego.
4. Czy należy uwzględnić belkę drewnianą 18x18 cm wokół docieplenia styropapą, jeśli tak to ile mb ( brak w
przedmiarze) ?
W ofercie ująć belkę drewnianą 18x18 m od strony południowo zachodniej o długości 16,05 mb zgodnie z pozycją 57
zaktualizowanego kosztorysu ofertowego.
5. Czy należy wycenić nową skrzynkę na zewnętrzne złącze elektryczne?
Tak. Ujęto w zaktualizowanym kosztorysie ofertowym w poz. 109.
6. Czy w wycenie uwzględnić listwy przyokienne na elewacji ?
Nie należy wyceniać listwy przyokiennej. Należy wyceniać listwy narożnikowe zgodnie z pozycją 22 przedmiaru.
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7. Czy elementy gzymsów na elewacji należy zabezpieczyć opierzeniem z blachy
ul. Kaplicznej 9, jeśli tak to ile m2 przyjąć do wyceny ?

powlekanej na

Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej zgodnie z pozycją 34 zaktualizowanego kosztorysu
ofertowego.
8. Czy w ofercie należy wycenić profile elewacyjne na budynku przy ul. Kapliczna 9, jeśli tak to jaki wycenić
przekrój gzymsów ww budynkach ?
W ofercie ująć wykonanie gzymsów i wydatnych parapetów z gotowych elementów wykończeniowych (poz. 30).
Parapetów przekrój 120x40 długość 67,1 mb ,gzymsy 120x40 długość 21,2 mb.
9. Jaką przyjąć grubość styropianu na cokołach do wyceny przy ul. Kaplicznej 9, (jaki współczynnik
przenikania ciepła ma mieć styropian)
Cokoły wykonać analogicznie jak dla ścian. Wykonanie docieplenia ściany bocznej (południowej) oraz ściany tylnej
(wschodniej) styropianem typu EPS 70 040 o grubości 14 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła ≤0,040 W/(m*K),
wykonanie docieplenia ściany frontowej (zachodniej) oraz ściany bocznej (północnej) styropianem ARBET Fasada
GRAFIT o grubości 10 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła ≤0,031 W/(m*K)
Jednocześnie Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się zaktualizowany
kosztorys ofertowy budynku przy ul. Kaplicznej 9.
Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 58 680-23-20.
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