WIZP.271.12.3.2017

Kościerzyna, dnia 13.09.2017r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 5.225.000 euro na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja budynku dworca kolejowego
w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1.

Proszę o podanie wielkości i rodzaju zabezpieczeń przedlicznikowych wlz-ów [rysunki tego nie pokazują].
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowane rysunki E14, E15 i E16.

2.

Projekt zawiera schematy 3-ch rozdzielnic a jest ich 6, prosimy o schematy rozdzielnic RMP, pom. 026
obsługi, rozdzielnica modelarni .
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej schematy dla rozdzielni: RMP, R pom.026, R modelarni.

3.

Czy przewiduje się odkopanie fundamentów aby można było ułożyć uziom otokowy - całość trasy uziomu
otokowego jest obecnie zabetonowana / zaasfaltowana .
Tak przewiduje się odkopanie fundamentów w celu wykonania ocieplenia i przy zasypywaniu należy ułożyć uziom
otokowy w odległości od 0,5 do 1,0m od fundamentu.

4.

Proszę o określenie materiału z którego mają być wykonane taki elementy jak orynnowanie czy obróbki
blacharskie. W dokumentacji pojawiają się rożne wersje: blacha aluminiowa, blacha ocynkowana
powlekana oraz blacha tytanowo – cynkowa.
Obróbki blacharskie, pokrycie dachów oraz rynny i rury spustowe wykonać z blachy tytananowo-cynkowej.

5.

Prosimy o określenie rodzaju cegły do wykonania parapetów zewnętrznych.
Parapety ceglane oczyścić z tynku zgodnie z zakresem prac konserwatorskich.
Do wykonania nowych parapetów i uzupełnienia ubytków należy użyć cegłę pełną/licówkę stylizowaną i
nawiązującą stylistycznie i kolorystycznie do cegły wbudowanej w budynku. Zaleca się zastosowanie cegły
rozbiórkowej. Ostatecznie rodzaj cegły zaakceptowany zostanie przez nadzór konserwatorski.

6.

Czy izolacja pionowa poniżej terenu ma być wykonana tylko w części piwnicznej czy na wszystkich
budynkach?
Izolację wykonać w części piwnicznej budynku oraz przy budynku magazynowym przed wykonaniem ramp i
pochylni.

7.

Proszę określić, które elementy konstrukcji drewnianych zabezpieczyć powłoką pęczniejąca ogniochronną
(stropy, konstrukcje wiaty, klatki schodowej i inne). W dokumentacji brak określenia.
Zabezpieczyć należy konstrukcję dachu, stropy nad parterem i nad I piętrem oraz konstrukcje klatki schodowej.

8.

Proszę o określenie, które z konstrukcji stalowych malować pęczniejącą farbą ogniochronną – brak w
dokumentacji wskazań.
Zabezpieczyć należy konstrukcje stalową kl. schodowej.

9.

Proszę o określenie miejsca wykonania iniekcji krystalicznej.
Iniekcję wykonać po obrysie ścian zewnętrznych piwnicznych budynku głównego, zgodnie z wytycznymi
producenta sytemu iniekcyjnego.

10. W opisie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej jest informacja, że do rozdziału energii
elektrycznej przewidziano rozdzielnice RR, RM, RPKP, RMP, Rpom026 i Rmodelarni. Natomiast w
dokumentacji widnieją tylko schematy rozdzielnic RR, RM i RPKP. Prośba o uzupełnienie brakujących
schematów.
Odpowiedzi udzielono w pkt. 2.
11. Proszę o podanie parametrów ścianki przesuwnej mobilnej na piętrze oraz o określenie czy maja być dwie
jak w dokumentacji czy też jedna jak w przedmiarze.
Należy wykonać dwie ścianki przesuwne o poniższych parametrach:
 Wysokość: 3,0m
 Długość: 2,40m
 Dźwiękoszczelność: >45dB
 System podwieszenia modułów: dwupunktowy
 Okleina zewnętrzna: laminat
12. Prosimy o podanie parametrów dźwigu towarowego.
Parametry dźwigu towarowego:
 Szerokość kabiny: 900mm
 Głębokość kabiny: 1000mm
 Kabina ze stali nierdzewnej
 Ilość przystanków: 2 (piwnica - parter)
 Kabina i drzwi przystankwe ocynkowane
 Drzwi przystankowe zaopatrzone w zamek
 Sterowanie: napięcie 24V
 Montaż windy w istniejącym szybie
 Akustyczny sygnał przejazdu
 Przyciski wezwań windy na każdym przystanku
 Demontowalna półka pionowa/pozioma
13. Czy nowe okna mają być wykonane jako zespolone czy skrzynkowe? W opracowaniu konserwatorskim jest
informacja, że okna mają być skrzynkowe, podczas gdy w opisie stolarki z Art Projekt jest informacja, że
okna " do wymiany na okna zespolone...";
Należy wykonać okna skrzynkowe. Skrzydło zewnętrzne z szybą pojedynczą, natomiast skrzydło wewnętrzne z
szybą zespoloną. Należy zachować wygląd zewnętrzny okien (nie pogrubiać profili, dopuszcza się słupek
ruchomy). Listwa dystansowa pomiędzy szybami w kolorze stolarki (nie srebrna). Skrzydła okna wyłącznie
rozwierane (bez uchyłu) z mechanizmem umożliwiającym zablokowanie rozwartego skrzydła w dowolnym
położeniu przy pomocy klamki.
14. Z jakiego drewna mają być wykonane okna i drzwi ?
Stolarkę okienną i drzwiową wykonać z drewna modrzewiowego.
15. Prosimy o określenie, czy deska podłogowa rzeczywiście ma być grubości 35 mm? Jest to wymiar
niestandardowy a wykonanie takich desek pod zamówienie znacznie podniesie koszt realizacji inwestycji.
Standardowa maksymalna grubość deski podłogowej to 21 mm.
Warstwę wykończeniową wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
16. W chwili obecnej producent czasowo wstrzymał wytwarzanie dźwigów osobowych serii EasyLife i nie
wiadomo, kiedy produkcja zostanie wznowiona Dodatkowo, przywołana w projekcie winda EasyLife model
XL, posiadała wymiar kabiny 1050 x 1350 mm ( a nie 1100 x 1400 mm jak podano w projekcie) i nie spełniała
warunków przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego.
W związku z wstrzymaniem wytwarzania dźwigów osobowych serii EasyLife proponuje się windę np. typu GLF
81.21 MRL-MC
Udźwig:
630 kg
Ilość osób:
8
Ilość przystanków: 2

Kabina:
wymiary SxGxH
ilość wejść
wykonanie

Drzwi:
wymiary SxH

typ TMC
1100 x 1400 x 2170 mm;
1 (nieprzelotowa)
struktura kabiny: stal nierdzewna
panele kabiny: szkło
podłoga:
guma
oświetlenie:
LED
900 x 2000 mm
rodzaj:
materiał:

teleskopowe
szkło

Szyb – wymiary:
podszybie:
450 mm
nadszybie:
2750 mm
szerokość:
1550 mm (drzwi teleskopowe)
dla kabiny nieprzelotowej
głębokość:
1750 mm (drzwi teleskopowe)
Prędkość:
0,52 m/s
Rodzaj napędu:
hydrauliczny
Zasilanie:
400V / trójfazowe
Obudowa windy ze szkła bezpiecznego
Dopuszcza się zastosowanie windy innego typu o nie gorszych parametrach.
17. W dokumentacji znajdującej się na serwerze brakuje rysunku 4a (branża elektryczna). Rysunek numer 4
jest powtórzony dwukrotnie. Prośba o uzupełnienie.
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej rys. E4a.

