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Kościerzyna, dnia 12.10.2017r.
……………………
……………………
……………………

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:
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3.
4.

5.
6.
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Którym projektem należy kierować się przy wycenie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem
budowlanym, a wykonawczym?
W przypadku niezgodności w dokumentacji projektowej przy wycenie należy się kierować projektem
wykonawczym.
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pokrycia dachowego z blachy tytanowo – cynkowej w kolorze
naturalnym, który z czasem też pokryje się patyną?
W ofercie ująć wykonanie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo –
cynkowej o grubości 0,6 mm w kolorze naturalnym.
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki drewnianej z drewna sosnowego?
Okna należy wykonać z drewna sosnowego.
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki okiennej w klasie RC1 i RC2.
Stolarkę okienną należy wykonać zgodnie z załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia pkt. 14 tj. wykonać
zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zabezpieczania
zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą
tj. okna na parterze w pomieszczeniu 029, 030, 033, 035, 036, 037 wykonać w klasie RC3 odporności na
włamanie, okna na piętrze, klatce schodowej i na poddaszu wykonać w klasie RC1 odporności na włamanie.
Ponadto w ofercie należy ująć:
 wyłaz dachowy w klasie RC1 odporności na włamanie
 drzwi zewnętrzne do pomieszczenia 021, 031, 037 w klasie 3 odporności na włamanie
 roletę oddzielająca klatkę schodową i windę od pomieszczenia 010 w klasie 2 odporności na włamanie
 drzwi oddzielające pomieszczenie 019 i 021 wyposażyć w zamek w klasie 4 zabezpieczenia
 drzwi pomiędzy klatką schodową i pomieszczeniem 104 wyposażyć w zamek w klasie 4 zabezpieczenia
 drzwi pomiędzy klatką schodową i pomieszczeniem 106 w klasie 2 odporności na włamanie
 drzwi pomiędzy pomieszczeniem 102 i 115 w klasie 2 odporności na włamanie
 drzwi pomiędzy klatką schodową (pom. 202) i poddaszem nieużytkowym w klasie 2 odporności na
włamanie
 drzwi pomiędzy klatką schodową (pom. 201) i poddaszem nieużytkowym w klasie 2 odporności na
włamanie
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę grzejników żebrowych na płytowe w pomieszczeniach nie będących
pomieszczeniami reprezentacyjnymi?
Grzejniki należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży sanitarnej.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie desek podłogowych o mniejszej grubości?
Deski podłogowe wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników opraw oświetleniowych przy zachowaniu nie
gorszych parametrów?
Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników opraw oświetleniowych pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i zbliżonego wyglądu.

8.

W związku z przygotowywaniem oferty na przedmiotową inwestycję zwracam się z prośbą o zamieszczenie
na stronie zamawiającego przedmiarów robót branży elektrycznej w formie edytowalnej.
Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w wersji edytowalnej.

Jednocześnie Zamawiający na stronie internetowej zamieszcza załącznik do opisu przedmiotu zamówienia –
wyjaśnienia do postępowania ZP 12/2017.

