WIZP.271.19.2.2017

Kościerzyna, dnia 16.10.2017r.
……………………
……………………
……………………

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:
Program prac konserwatorskich
1. Zgodnie z opisem Programu prac konserwatorskich VI.1.1: „Konserwacja ścian zewnętrznych; aby
elewacjom budynku przywrócić wygląd z początku XX w., należy przy elewacjach wschodniej i zachodniej
przeprowadzić konserwację ścian zewnętrznych tj. usunąć tynk cementowy i poddać konserwacji
odsłonięte cegły od okien piwnicznych do wysokości ślemion okien I piętra, wyżej i w obrębie ścian
kolankowych należy przywrócić partie tynkowane; podobne prace należy wykonać na elewacjach
szczytowych”. Opisanych robót nie uwzględniono w Przedmiarze (w Przedmiarze ujęto jedynie odbicie i
wykonanie części tynków). Prosimy o potwierdzenie, iż w ofercie należy ująć wykonanie następujących
robót:
a. Odbicie tynków na wszystkich elewacjach dworca (rozdz. VI.1.1), magazynu (rozdz. VI.2)i
budynku sanitariatów (rozdz. VI.3.1)
b. Oczyszczenie ścian wszystkich elewacji dworca, magazynu i budynku sanitariatów.
c. Naprawa odsłoniętych elewacji ceglanych dworca zgodnie z technologią ujętą w Programie
prac konserwatorskich rozdz. VII.1.
d. Wykonanie tynków renowacyjnych na części elewacji dworca oraz na wszystkich elewacjach
magazynu i budynku sanitariatów.
Zgodnie z rozdz. 4 pkt. 10 SIWZ budynek toalet nie jest objęty przedmiotem zamówienia.
Odbicie tyków, oczyszczenie ścian, naprawa elewacji ceglanych i wykonanie tynków renowacyjnych budynku dworca
oraz budynku magazynowego należy ująć w ofercie.
2.

Zgodnie z opisem Programu prac konserwatorskich VI.1.2: „Konserwacja więźby dachowej wraz z
kroksztynami dźwigającymi deskowany, zdobiony okap dachu. W trakcie prac należy odtworzyć na
elewacjach szczytowych północnym i południowym oraz na szczycie ryzalitu elewacji zachodniej i w
szczycie ganku wejścia głównego dekoracyjne drewniane elementy oszalowania /wykończenia/ linii
szczytów i tzw. pazdury tj. pionowe, drewniane, ozdoby umieszczane na ostatniej krokwi kalenicy dachu,
oraz ażurowe wypełnienia szczytów ryzalitu głównego i ganku wejścia, widoczne na fotografiach
archiwalnych.” Opisanych robót nie uwzględniono w Przedmiarze. Czy w/w prace konserwatorskie należy
ująć w ofercie. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie projektu o rysunki techniczne elementów drewnianych,
które należy odtworzyć.
W/w roboty należy ująć w ofercie. Detale pokazano na rysunkach D7 – D9 projektu wykonawczego branży
architektonicznej zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.
3.

Zgodnie z opisem Programu prac konserwatorskich VI.1.5: „Konserwacja drewnianej, zabytkowej tablicy
ogłoszeń umieszczonej na elewacji wschodniej”. Opisanych robót nie uwzględniono w Przedmiarze. Czy
w/w prace konserwatorskie należy ująć w ofercie. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie projektu o rysunki
techniczne tablicy wraz z wymiarami.
W/w roboty należy ująć w ofercie. Wymiary tablicy 185x110 cm, poniżej zdjęcie przedstawiające istniejącą tablicę.

4.

Zgodnie z opisem Programu prac konserwatorskich VI.2.1: Konserwacja więźby dachowej wraz
z ozdobnymi końcówkami dźwigającymi deskowany okap dachu.” Opisanych robót nie uwzględniono w
Przedmiarze. Czy w/w prace konserwatorskie należy ująć w ofercie. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie
projektu o rysunki techniczne w/w elementów wraz z opisem technicznym.
W/w roboty należy ująć w ofercie. Detale pokazano na rysunkach D7 – D9 projektu wykonawczego branży
architektonicznej zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.
5.

Czy niniejsze postępowanie obejmuje wykonanie jakichkolwiek robót w obrębie budynku sanitariatów?
Zarówno w dokumentacji projektowej, jak i w Przedmiarach nie uwzględniono budynku sanitariatów
oznaczonego na PZT numerem 1.
Zgodnie z rozdz. 4 pkt. 10 SIWZ budynek toalet nie jest objęty przedmiotem zamówienia.
6. Prosimy o podanie parametrów windy towarowej ujętej w projekcie – nadszybie, podszybie, napęd, udźwig.
Parametry windy towarowej:
 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
7.
8.
9.

Prosimy o podanie parametrów windy osobowej ujętej w projekcie – szczególnie wysokość nadszybia i
podszybia.
W związku z brakiem na rynku zaproponowanej w projekcie windy osobowej, prosimy o wskazanie 2-3
propozycji zamiennych, których parametry Zamawiający uzna za równoważne do modelu zaproponowanego
w projekcie.
Zaproponowana w projekcie winda posiada m.in. parametry:
a. Max. Wysokość podnoszenia 16,4m
b. Liczba przystanków do 8
Czy ze względu na fakt, iż winda będzie obsługiwać tylko 2 przystanki, można w ofercie zaproponować
urządzenie o niższych parametrach niż podane powyżej?

Odp. pkt 7, 8, 9
Proponowana winda - np. typu GLF 81.21 MRL-MC, o parametrach:
Udźwig:
Ilość osób:
Ilość przystanków:
Kabina:
wymiary SxGxH
ilość wejść
wykonanie

Drzwi:

630 kg
8
2
typ TMC
1100 x 1400 x 2170 mm;
1 (nieprzelotowa)
struktura kabiny: stal nierdzewna
panele kabiny: szkło
podłoga:
guma
oświetlenie:
LED
wymiary SxH
rodzaj:
materiał:

900 x 2000 mm
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.
Ponadto Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia
25.10.2017r. do godz. 10:00 w pok. 62 Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna. Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 25.10.2017r. o godz. 10:15 w pok. 13 tut. Urzędu.
Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza się ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, które zgodnie z art. 12a ust. 3 zostaje zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiającego.

