WIZP.271.5.4.2016

Kościerzyna, dnia 19.07.2016r.
……………………
……………………
……………………

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. Jakie okna należy wycenić w ofercie, jeżeli wg producenta współczynnik przenikania ciepła 1,1W/(m2K) dla
całego okna 2 szybowego z wkładką termo i ramą pięciokomorową jest nieosiągalny. Taki współczynnik
można jedynie uzyskać dla okna 3 szybowego.
Do wyceny ująć montaż okien o współczynniku przenikania ciepła całego okna ≤1,3 W/(m2⋅K).
2. Czy obróbkę gzymsów na dachu z blachy powlekanej przy ul. Traugutta 4 i ul. Wybickiego 6 należy
wzmocnić płytą OSB gr.15 mm (jeśli tak to ile m2)?
W ofercie ująć wzmocnienie gzymsów/ogniomurów na ul. Wybickiego 8 płytą OSB w ilości 28 m2. Na ul. Traugutta 4
brak jest elementów wymagających wzmocnienia płytą OSB.
CZEŚĆ: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
3. Czy dla wszystkich węzłów należy wycenić dodatkowy ciepłomierz na podgrzanie ciepłej wody dla
lokatorów?
W ofercie ująć montaż dodatkowego ciepłomierza tylko w budynkach przy ul. Lipowej 1 (CZĘŚĆ I), Sikorskiego 5,
(CZĘŚĆ II), Kaplicznej 9 (CZĘŚĆ VII), Młyńskiej 6 (CZĘŚĆ VIII), Traugutta 4 (CZĘŚĆ IX) i Wybickiego 8 (CZĘŚĆ X).
CZĘŚCI VII, VIII, IX, X: UL. WYBICKIEGO 8, UL. KAPLICZNA 9, UL.MŁYŃSKA 6, UL. TRAUGUTTA 4
4. Poproszę o zestawienie stolarki drzwiowej, z jakiego materiału ma być wykonana i jaki współczynniki
przenikania ciepła mają posiadać drzwi ?
Ul. Kapliczna 9 – zestawienie stolarki drzwiowej znajduje się w dokumentacji projektowej branży architektonicznej
zamieszczonej na stronie Zamawiającego (rys. A12). Do wyceny ująć wykonanie drzwi zewnętrznych tylnych na klatkę
schodową drewnianych o współczynniku przenikania ciepła ≤1,2 W/(m2⋅K). Drzwi do piwnicy drewniane o współczynniku
przenikania ciepła ≤ 2,0 W/(m2⋅K).
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Ul. Młyńska 6, Traugutta 4, Wybickiego 8 – zestawienie stolarki drzwiowej Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej. Do wyceny ująć wykonanie drzwi zewnętrznych drewnianych o współczynniku przenikania
ciepła ≤1,2 W/(m2⋅K).
CZĘŚĆ VI: UL. SIKORSKIEGO 7
5. Czy należy wycenić montaż ław kominiarskich na dachu, jeśli tak to ile mb?
W ofercie ująć wykonanie 21,68 mb ław kominiarskich.
6. Czy w ofercie należy wycenić montaż nowego wyłazu dachowego, jeśli tak to ile sztuk?
W ofercie ująć montaż 2 szt. wyłazów dachowych.
7. Czy w ofercie należy wycenić wyłaz na strych z klatki schodowej?
W ofercie ująć montaż 1 szt. wyłazu na strych.
8. Czy wycenić montaż nowych rur spustowych, jeśli tak to ile mb (brak w przedmiarze)?
W ofercie ująć montaż 27,6 mb rur spustowych z blachy powlekanej.
9. Czy należy uwzględnić w wycenie pomiar instalacji odgromowej?
Tak.
CZĘŚĆ VII: UL. KAPLICZNA 9
10. W poz. 34 przedmiaru należy wycenić drzwi ppoż., jaką mają mieć ognioodporność?
W ofercie ująć montaż drzwi stalowych malowanych zamykanych na kłódkę, nie wymaga się odporności w klasie p.poż.
CZĘŚĆ VII: UL. MŁYŃSKA 6
11. Czy należy wycenić montaż nawiewników w istniejących oknach PVC, jeśli tak to ile?
Wszystkie okna znajdujące się w budynku podlegają wymianie. Nowe okna muszą być wyposażone w nawiewniki.
CZĘŚĆ IX: UL. TRAUGUTTA 4
12. Z jakiego materiału należy wycenić drzwi z poz. 39 przedmiaru, czy mają być ognioodporne, jakie parametry
mają posiadać ?
Drzwi w poz. 39 kosztorysu ofertowego wykonać z płyty MDF.
13. Z jakich płyt należy wykonać ścianę g-k z poz. 34 przedmiaru ?
Ścianę wykonać z płyt przeznaczonych do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności (tzw. zielonej).
14. Czy należy wycenić montaż nawiewników w istniejących oknach PVC, jeśli tak to ile?
Wszystkie okna znajdujące się w budynku podlegają wymianie. Nowe okna muszą być wyposażone w nawiewniki.
CZĘŚĆ X: UL. WYBICKIEGO 8
15. Czy należy wycenić montaż nawiewników w istniejących oknach PVC?
Wszystkie okna znajdujące się w budynku podlegają wymianie. Nowe okna muszą być wyposażone w nawiewniki.
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16. Czy wycenić nowy wyłaz dachowy, czy przerobić istniejący?
W ofercie należy ująć przerobienie istniejącego wyłazu dachowego.
17. Czy należy wycenić malowanie balustrady od frontu budynku?
Tak.
18. Czy elementy gzymsów na elewacji należy zabezpieczyć opierzeniem z blachy powlekanej na
ul. Wybickiego 8, jeśli tak to ile m2 przyjąć do wyceny ?
Tak, zgodnie z wymiarami na rysunku szczegółu gzymsu stanowiącego załącznik do pisma WIZP.271.5.4.2016 z dnia
18.07.2016 r., długość gzymsu 19 mb.

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