WIZP.271.36.1.2018

Kościerzyna, dnia 26.10.2018r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 5.548.000 euro na realizację zadania pn. „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju
całej Kościerzyny - przebudowa obiektu po byłej kotłowni wraz z adaptacją na cele społeczne”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców
następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Czy dach budynku należy docieplić styropapą gr. 25 cm i ułożyć papę ? Czy miejscu planowanych miejsc
parkingowych na dachu należy również wykonać docieplenie ze styropapy gr. 25 cm czy może od wewnątrz wełną
mineralną ? Czy należy również docieplić dach styropapą gr. 25 cm nad istniejącą kotłownią?
Wszystkie przegrody budynku objętego przedmiotem niniejszego zamówienia muszą być zaprojektowane
zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w zakresie izolacyjności termicznej a także spełniać
wymogi obowiązujących przepisów, w tym m.in. p. poż.
2. Czy zamawiający posiada ekspertyzę techniczną budynku, z której wynika możliwość wykonania parkingu na dachu?
Przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać ekspertyzę budowlaną, ocenę stanu technicznego
budynku pod kątem planowanych robót.
3. Jeśli na dachu budynku przewidziany jest parking dla aut to jakie świetliki należy przyjąć do wyceny jeśli świetliki
przewidziane są w miejscach manewrowych samochodów?
Przewidzieć świetliki, aby możliwe było wykorzystanie dachu budynku pod parking. Możliwość zostanie
określona po opracowaniu ekspertyzy.
4. Czy należy odkopać ściany fundamentowe i je docieplić na 1 m poniżej ternu, jeśli tak to jaki materiał przyjąć do
wyceny, czy należy wykonać izolację pionową z papy termozgrzewalnej?
Ująć izolację przeciwwilgociową całych ścian poniżej istniejącego terenu. Izolację termiczną wykonać na 1 m
poniżej terenu gruntu.
5. Czy należy docieplić cały budynek wełną mineralną, również istniejącą kotłownię?
Wszystkie przegrody budynku objętego przedmiotem niniejszego zamówienia muszą być zaprojektowane
zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w zakresie izolacyjności termicznej a także spełniać
wymogi obowiązujących przepisów, w tym m.in. p. poż.
6. Czy drzwi wewnętrzne należy wycenić z pyty pełnej czy otworowanej wykończone okleiną?
Drzwi wewnętrzne muszą cechować się trwałością dla tego rodzaju obiektu. W pomieszczeniach magazynowym,
warsztatowym przewidzieć drzwi techniczne z warstwą izolacyjną. Pozostałe drzwi założyć jako ramowe z
wypełnieniem z płyty pełnej. Kolor stolarki zostanie określony na etapie projektowania.
7. Czy w ofercie uwzględnić wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne?
Założyć wycieraczki zewnętrzne.
8. Czy balustrady zewnętrzne oraz wewnętrzne schodowe należy wycenić ze stali nierdzewnej z pochwytem
drewnianym czy ocynkowane malowane proszkowo z pochwytem stalowym?
Balustrady wewnętrzne ze stali nierdzewnej, balustrady zewnętrzne ze stali ocynkowanej malowane proszkowo.
Szczegóły balustrad zostaną określone na etapie projektowania.

9. Czy należy zaprojektować/wykonać mur oporowy w miejscu zejścia do budynku, gdyż teren w którym ma zaczynać
się zejście jest usytuowane na poziomie dachu budynku, brak możliwości wstawienia drzwi wejściowych?
Rozwiązanie konstrukcyjne będą wynikały z opracowanego projektu, który jest w zakresie przedmiotu
zamówienia.
10. Czy należy wykonać sufity podwieszane kasetonowe czy tynkowane tynkiem cem - wap ?
Szczegóły rozwiązań określi projekt, który jest w zakresie przedmiotu zamówienia.
11. Czy podokienniki wewnętrzne wycenić z konglomeratu czy PVC?
Parapety wewnętrzne z konglomeratu.
12. Czy należy zaprojektować nowe ściany żelbetowe do zamocowania windy wraz podszybiem?
Rozwiązanie konstrukcyjne będą wynikały z opracowanego projektu, który jest w zakresie przedmiotu
zamówienia.
13. Czy w ofercie należy uwzględnić wykładziny dywanowe i PVC oraz płytki?
Tak. Materiały wykończeniowe muszą być dostosowane do funkcji pomieszczeń. Szczegóły zostaną określone
na etapie projektu.
14. Czy należy wykonać nową instalację odgromową na budynku?
Jeśli na etapie projektu wyniknie konieczność wykonania instalacji odgromowej to należy ją wykonać.
15. Czy należy wykonać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, wyposażenie
budynku w gaśnice?
Tak, zamówienie obejmuje kompleksowe wyposażenie budynku niezbędne do oddania go do użytkowania, na
cel przewidziany w zamówieniu.
16. Czy należy wykonać nowe ogrodzenie na murkach na dachu w miejscu planowanego parkingu, czy może istniejące
ogrodzenie oczyścić, zagruntować i pomalować?
Należy uwzględnić nowe ogrodzenie.
17. Czy na ścianach i sufitach wycenić szpachlowanie?
Założyć wykonanie gładzi szpachlowych na ścianach wewnętrznych.
18. Czy uwzględnić opaskę wokół budynku, jeśli tak to z jakiego materiału?
Założyć wykonanie opaski. Materiał zostanie określony na etapie opracowanie dokumentacji projektowej.
19. Czy należy wycenić wycinkę krzaków przy budynku od strony ul.Kartuskiej16?
Jeśli jest konieczne wycięcie krzaków z uwagi na kolizję z realizowanym przedsięwzięciem to należy uwzględnić.
20. Czy należy uwzględnić rozbiórkę części parkingu z YOMB przy zejściu do budynku?
Jeśli jest to konieczne dla realizacji przedmiotu zamówienia to należy wykonać.
21. Czy należy zaprojektować szachty/doświetla okien, czy może obniżyć teren, czy podmurować otwory okienne od
strony bloku przy ul. Kartuskiej 16 (otwory poniżej poziomu terenu)?
Rozwiązanie zostanie określone na etapie opracowania projektu.
22. Wskazane jest wykonanie iniekcji na całej wysokości ścian w pom 03, 04, 05, 07, 06, 07, gdyż występują liczne
wysolenia, przecieki i zmurszały tynk. Czy należy uwzględnić iniekcje całych ścian ?
Założyć wykonanie iniekcji całych ścian.
23. Jaką wentylację zaprojektować dla sali wielofunkcyjnej, mechaniczna nawiewno - wywiewną czy grawitacyjną ?
W budynku kotłowni pomieszczenia z oknami założono wentylacje grawitacyjną, pomieszczenia hig-sanit. bez
okien - wentylatory wywiewne zintegrowane z włącznikami światła.
Sala wielofunkcyjna o dużej kubaturze (dwukondygnacyjna) ze ścianą przeszkloną z oknami otwieranymi min.
50% powierzchni okien - dostęp świeżego powietrza zapewniony, wywiew poprzez kominki grawitacyjne.

24. Czy salę wielofunkcyjna należy przygotować pod względem elektrycznym jako salę kinową ?
Zgodnie z PFU wykonać instalację dla ekranu z rzutnikiem multimedialnym (podwieszanym) wraz z wykonaniem
instalacji głośnikowej z głośnikami dla zagwarantowania odpowiedniego nagłośnienia.
25. Czy wydana jest decyzja celu publicznego, warunki zabudowy dla inwestycji, jeśli nie kto będzie wnioskował
o decyzję, Inwestor czy Wykonawca ?
Nie są wydane w/w decyzje. Uzyskanie decyzji jest w zakresie wykonawcy, jak również uzyskanie wszelkich
innych decyzji, uzgodnień w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

