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Kościerzyna, dnia 20.10.2017r.
……………………
……………………
……………………

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. Czy można zastosować agregaty skraplające zewnętrzne do central wentylacyjnych o tych samych
parametrach co pompy ciepła w centralach?
Centrale wentylacyjne wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający nie dopuszcza stosowania
zewnętrznych agregatów skraplających.
2.

Czy elementy wentylacyjne zewnętrzne na dachu budynku (podstawy dachowe, cokoły, czerpnie, wyrzutnie)
mogą być wykonane ze stali ocynkowanej o grubości odpowiadającej normom?
Elementy wentylacyjne zewnętrzne na dachu budynku wykonać z blachy tytan - cynk tak jak pokrycie dachu.
3.

Czy cała istniejąca stolarka drzwiowa podlega demontażowi i wymianie na nową, czy są jakieś pozycje,
które zostają, bądź podlegają renowacji?
Stolarkę drzwiową podlegająca renowacji zaznaczono na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku. Renowację
stolarki drzwiowej wykonać zgodnie z rysunkami WD-9, WD-10, WD-11. Wykonanie należy uzgodnić z konserwatorem
na etapie budowy.
4.

W Przedmiarze uwzględniono pozycje związane z rozbiórką istniejących stropów drewnianych i podsufitek
(poz. 11, 12, 37, 38, 39, 41 cz. 1). Proszę o wskazanie pomieszczeń, których dotyczą te prace.
Pozycje 11 i 12 przedmiaru cz.1 dotyczą rozbiórki stropu w budynku magazynowym.
Pozycje 37, 38, 39, 41 przedmiaru cz. 1 dotyczą wymiany i wzmocnienia stropów drewnianych w kilku miejscach
w budynku ze względu na miejscowe uszkodzenia.
5. Jakiego elementu dotyczą roboty rozbiórkowe wskazane w poz. 18 Przedmiaru cz.1?
Pozycja 18 przedmiaru dotyczy rozbiórki stropu nad piwnicą w miejscu wymiany stropu pod nową klatkę schodową.
6.

Jakich pomieszczeń dotyczą roboty związane z zerwaniem posadzki cementowej w poz. 20 Przedmiaru
cz.1?
Pozycja 20 Przedmiaru cz.1 dotyczy zerwania posadzki z tworzyw sztucznych. Dotyczy ona pomieszczeń, w których
w chwili obecnej podłogi wykończone są wykładziną.
7.

W załączonej dokumentacji wykonawczej architektury brakuje rysunku A2 Rzut piwnic. Prosimy o
uzupełnienie dokumentacji.
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej rysunek A2.
8.

Prosimy o wskazanie w dokumentacji słupów drewnianych, które należy usunąć zgodnie z poz. 32
Przedmiaru cz.1.
Słupy do rozbiórki zaznaczono w pomieszczeniu 031 na rys. RI-2.1.

9.

W poz. 33 Przedmiaru cz. 1 uwzględniono wykonanie wieńców monolitycznych w ilości 5,207m3, natomiast
w projekcie konstrukcji występuje tylko jeden wieniec żelbetowy W1 o objętości ok. 0,5m3. Proszę o
potwierdzenie, iż jest to błąd obliczeniowy.
Należy przyjąć ilość z rysunku K-11.
10. W poz. 62 i 63 Przedmiaru cz.1 uwzględniono 2 oprawy uliczne na wysięgnikach. W projekcie brakuje opisu
w/w opraw. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o charakterystykę w/w elementów.
W punkcie 2.6.3. PW branży elektrycznej znajdują się wytyczne instalacji opraw LED na wysięgnikach stylizowanych,
których wzór należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Należy stosować oprawy LED będące odpowiednikami opraw sodowych 150W, o wzorze korespondującym ze wzorem
wysięgników zaakceptowanych przez Inwestora.
Zaleca się stosowanie opraw o rozsyle dopasowanym do oświetlanych ciągów pieszych, o stopniu ochrony komory
optycznej IP66, barwie światła 4000K, z wbudowanym zabezpieczeniem przepięciowym 10kV.
11. Prosimy o podanie specyfikacji elementów wchodzących w skład systemu kontroli dostępu – poz. 114-118
Przedmiaru cz.1.
Instalację kontroli dostępu należy wykonać zgodnie z punktem 2.6.12 PW branży elektrycznej oraz rysunkami. Należy
stosować elementy systemu kontroli dostępu kompatybilne z całym systemem.
12. Prosimy o podanie specyfikacji złącza telefonicznego z poz. 134 Przedmiaru cz.1.
Należy przewidzieć złącze telefoniczne pozwalające na spełnienie warunku doprowadzenia sygnału telefonicznego
zgodnie z punktem 2.6.4. PW branży elektrycznej.
13. W projekcie (w opisie technicznym oraz na rzutach) podane są jednostki mitsubishi typu split (MSZ-EFVE)
zamiast jednostek VRF. W specyfikacji technicznej znajdują się urządzenia, które nie będą współpracowały
z instalacją VRF. W związku z powyższym zastosowano urządzenia VRF równoważne marki MIDEA
ELECTRIC wg załączonej specyfikacji. Proszę o potwierdzenie, że proponowane urządzenia równoważne wg
załączonej specyfikacji będą dopuszczone do zastosowania przy realizacji w/w zadania.
Zaprojektowane klimatyzatory będą współpracowały w układzie VRF. Zaproponowane urządzenia nie są urządzeniami
równoważnymi do zaprojektowanych.
14. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie windy o innym napędzie niż hydrauliczny? Windy o napędzie
hydraulicznym, ze względu na sposób działania wymagają z reguły większego podszybia, którego nie da się
zapewnić bez ingerencji w konstrukcję stropu czy zajęcia pomieszczenia w piwnicy.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie windy o innym napędzie niż hydrauliczny.
15. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie płytek ceramicznych oktagonalnych o wielkości 15x15cm do
odtworzenia posadzek historycznych? Po rozmowach z przedstawicielami handlowymi ustalono, iż jest
problem z uzyskaniem płytek o wymiarze wskazanym w projekcie.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę płytek.
16. Ilość stolarki okiennej ujętej w Przedmiarach w znacznym stopniu nie zgadza się z ilością stolarki, jaką
należy wykonać, dostarczyć i zamontować według zestawienia stolarki z projektu (chodzi głównie o okna
drewniane do odtworzenia, których jest dwu-krotnie za mało, co może znacząco wpłynąć na cenę oferty).
Prosimy o potwierdzenie, iż w wycenie należy kierować się zestawieniem stolarki.
W ofercie ująć wykonanie stolarki zgodnie z zaktualizowanym zestawieniem stolarki okiennej.
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej rysunek A12 REW.1, RYS.A12.1 REW.1
17. Zgodnie z opisem Programu prac konserwatorskich VI.1.6: „Konserwacja drewnianej wiaty od strony
peronu wraz z konserwacją poszycia i wymianą pokrycia dachowego, ważne by w trakcie prac przywrócić
szklane świetliki w części dachu przylegającej do budynku, pierwotnie świetliki wypełniało szkło przezierne,
zbrojone.” 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.
Świetliki wykonać jako systemowe ze szkła bezpiecznego VSG gr. 10,76mm (VSG ESG 55.2) wg rys. WD-3.

18. Na Przekroju CC cz.1 oznaczono wykonanie izolacji ścian zewnętrznych piwnicy, jak na rysunku poniżej.
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy wykonać tą izolację pod budynkiem magazynu?

Izolacja dotyczy części zewnętrznej budynku głównego dworca (patrz rzut piwnicy i przekrój B-B).
19. Na rzutach elewacji widać, że drzwi Dz6, Dz6.1 oraz Dz7 posiadają dwa boczne przesuwane skrzydła. Poza
tym w dokumentacji nie pojawiają się żadne inne dane na ten temat. Prosimy o określenie, czy wchodzą one
w zakres zamówienia, a jeśli tak, to prosimy o opis oraz o rysunki szczegółowe.
Bramę przesuwną podwieszaną dwuskrzydłową, mocowane na prowadnicy stalowej wykonać należy jako drewniane
wg rys. A16. Wykonanie należy uzgodnić z konserwatorem na etapie budowy.
zamieszcza na stronie internetowej rysunek A16.
20. Prosimy o rysunki wykonawcze: w jaki sposób i z jakiego materiału wykonać pazdury z określeniem
materiału oraz grubości elementów. Jeżeli są one drewniane to nie pokrywa się to z projektem
konstrukcyjnym rzutu dachu (rys. K4).
W/w, elementy wykonać należy jako drewniane wg rys. D7 i D9.
21. Prosimy o określenie w jaki sposób odtworzyć (czy zachować) studzienki doświetlające okna piwniczne
podczas wykonywania izolacji ścian piwnic – brak rysunków wykonawczych.
Studzienki doświetlające wykonać zgodnie z rys. WD-1.
22. Prosimy o określenie, czy obudowę urządzeń (rys. A14 i A15 projektu architektonicznego wykonawczego)
można wykonać jako stalowe ocynkowane lub malowane.
Obudowę wykonać należy zgodnie z dokumentacją projektową.
Wykonanie należy uzgodnić z konserwatorem na etapie budowy.
23. Prosimy o udostępnienie rzutu wykonawczego piwnic (prawdopodobnie rys. A2). Projekt budowlany
znacząco różni się wykonawczego, dlatego nie chcielibyśmy na nim bazować.
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej rysunek A2.
24. Zamawiający w odpowiedzi na pytania z dnia 16.10.2017r. zaproponował windę typu GLF 81.21 M-MC,
którego podszybie ma wysokość 45cm. Warstwy wykończeniowe stropu pod windą mają łączną grubość
ok. 20cm, sam strop ma grubość 20 cm. Zaproponowanej windy nie da się wykonać bez konieczności
wykonania co najmniej podkonstrukcji nośnej w poziomie pomieszczenia piwnicy, co skutkowałoby
koniecznością zamknięcia pomieszczenia pod windą i zmiany ogólnej powierzchni użytkowej budynku.
Zastosowanie windy o podszybiu większym niż 20cm spowoduje ingerencję w strop oraz miejscowe

obniżenie jego nośności, co również wymagałoby zastosowania co najmniej wzmocnienia stropu i
wykonania dodatkowych obliczeń i zmian w projekcie konstrukcji.
Czy w związku z powyższym, Zamawiający dopuści zastosowanie w obiekcie podnośnika platformowego
pionowego o mniejszym udźwigu i prędkości jazdy, ale podszybiu i konstrukcji nie wymagających
ingerencji w konstrukcję stropu, ani jego wzmacniania?
Zakłada się wykonanie płyty stropu pod windą na rzędnej zapewniającej wykonanie podszybia na głębokości 45cm.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie podnośnika platformowego.

