WIZP.271.1.2.2019

Kościerzyna, dnia 18.01.2019r.
……………………
……………………
……………………

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 budynku usługowego przy ul. Osiedle 1000-lecia 1

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

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), § 242, przebywanie ludzi na niższych
kondygnacjach podczas wykonywania prac rozbiórkowych jest zabronione. W związku z powyższym zajdzie
konieczność zamknięcia lokali handlowych na kondygnacji parteru. Proszę o sprecyzowanie odpowiedzi kto będzie
odpowiedzialny za uzgodnienie zamknięcia lokali handlowych znajdujących się na parterze z ich właścicielami?
Zamawiający czy wykonawca? Czy Zamawiający ma wstępne porozumienie z właścicielami lokali znajdującymi się
na parterze odnośnie zamknięcia ich na czas trwania prac rozbiórkowych piętra?
Zamawiający nie ma wstępnego porozumienia z właścicielami lokali znajdujących się na paterze dotyczącego
zamknięcia lokali na czas trwania prac rozbiórkowych pietra. Po stronie Wykonawcy będzie uzgadnianie
z właścicielami lokali na parterze terminu i okresu ich zamknięcia. Jednakże Wykonawca będzie mógł liczyć na
czynny udział Zamawiającego podczas uzgodnień.
DOT. ŚCIANY WSPINACZKOWEJ
2. Czy Projektant przewidział miejsca kotwienia ściany ? czy obliczał obciążenie zgodne z PNEN?
Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym ścianka wspinaczkowa ma być wykonana na ścianie
zewnętrznej elewacji zachodniej. Zadanie jest realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj w oparciu
o Program Funkcjonalno-Użytkowy, wobec tego opracowanie projektu, w tym szczegółów rozwiązań znajduje
się po stronie Wykonawcy.
3. Jaka strefa pożarowa jest w obiekcie?
Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII.
4. Z czego jest zbudowany obiekt? mury? jaka jest posadzka?
Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera informacje dotyczące stanu istniejącego obiektu.
5. Czy wiemy jak ma być wykończona finalnie podłoga zeskok?
Ścianka wspinaczkowa ma spełniać wszelkie warunki bezpieczeństwa dla tego rodzaju obiektów z uwagi na jej
przeznaczenie dla szerokiego grona użytkowników, tj. dzieci, młodzieży, dorosłych.
6. Jaka ma być funkcja obiektu: dzieci, komercja, sportowcy?
Ścianka wspinaczkowa ma służyć szerokiej grupie użytkowników: dzieci, młodzież, dorośli.
7. Czy jesteśmy w stanie dostać rzuty pomieszczeń i koncepcje?
Rzut budynku po rozbudowie przedstawia załącznik nr 1b do Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

8.

Czy cena ma zawierać: offset tzn. chwyty - jeśli są wybrane to jakich firm? czy mamy my skatalogować set. Ile na
mkw? sztuk?
Ilość chwytów i inne szczegóły ścianki wspinaczkowej zostaną określone na etapie opracowania dokumentacji.
9.

Czy cena ma zawierać osprzęt ruchomy w tym: ekspresy? jeśli tak, to czy zestaw mailon-karabinek czy karabinek –
karabinek?
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia pkt 18: „Przedmiotem zamówienia jest jedynie
wykonanie ścianki wspinaczkowej na całej wysokości ściany budynku, ze wszystkimi elementami niezbędnymi
dla jej funkcjonowania elementami, szczegóły rozwiązań określi projekt, który jest przedmiotem zamówienia;
zamówienie nie obejmuje sprzętu do wspinaczki, ani szkoleń w tym zakresie, w tym także nie obejmuje kosztu
utrzymania osoby obsługującej ściankę. Należy uwzględnić zadaszenie ścianki i jej oświetlenie” nie należy
wyceniać osprzętu ruchomego.
10. Czy cena ma zawierać wyposażenie dodatkowe: liny , przyrządy , uprzęże. Jeśli tak ile sztuk?
Nie.
11. Czy cena ma zawierać ustawienie, kompozycje dróg wspinaczkowych?
Tak, zostaną uszczegółowione na etapie sporządzenia projektu.
12. Czy mamy przeszkolić personel w zakresie: operator ściany wspinaczkowej?
Nie.

