Gdańsk, dnia 27.07.2016r.
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu
nieograniczonego o wartości poniŜej 5 225 000 EURO na roboty budowlane
Wymiana pokrycia dachu i instalacji odgromowej wraz z naprawą kominów oraz
docieplenie stropu poddasza w budynku noclegowym Filii Szkolnego Schroniska
MłodzieŜowego w Gdańsku.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zamawiający udziela następujących
wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
lp
1

2

3

4

Pytanie wykonawcy
Docieplenie
Wg przedmiarów zakres zadania obejmuje
docieplenie:
- lukarn – 93,82 m2 wełną gr. 15cm
- stropu – 196,771 m2 – wełną 10 cm
Projekt opisuje docieplenie stropu wełną gr.
15cm. Dodatkowo projekt mówi o
uprzednim usunięciu polepy, o czym nie ma
mowy w przedmiarze. Tym samym nie
znana jest ilość polepy do usunięcia.
Płyty gipsowe
Przedmiary mówią o jednowarstwowym
obłoŜeniu powierzchni ścian i sufitów
płytami gipsowymi w łącznej ilości
1209,036 m2. W związku z tym, Ŝe w opisie
brak informacji na ten temat proszę o
wyjaśnienie jakiego rodzaju płyty gipsowe
naleŜy wycenić (zwykłe, ogniochronne,
wodoodporne, wodo- i ognioodporne)
Stolarka okienna
W opisie stolarki okiennej zawarto
informację, Ŝe materiał, z którego ma być
wykonana to drewno. W opinii MKZ oraz
SIWZ stolarka opisana jest jako wykonana z
PVC. Proszę o decyzję.
Stolarka okienna
Na rysunku „dach” widoczne są okna
połaciowe oraz lukarny.
- Okna połaciowe – 7 szt. (być moŜe 6
okien + 1 wyłaz)
- Lukarny – 11 szt.

Wyjaśnienia zamawiającego
Strop naleŜy ocieplić wełną grubości
15cm.
Grubość warstwy polepy zawiera się w
przedziale od 0cm do 10cm – ilość
polepy do usunięcia 11,22m3.

NaleŜy wykonać okładziny ścienne z
płyt GKB o grubości 12,5mm, na
sufitach zastosować płytę GKF o
grubości - standardowej.

NaleŜy
zainstalować
tworzywa.
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z

Wszystkie okna lukarn przeznaczony są
do
wymiany.
W
lukarnach
zainstalowaną są róŜne rodzaje stolarki
– jedno i dwuskrzydłowe. Projekt
zakłada demontaŜ i ponowny montaŜ
wyłazu
dachowego
i
okien

W opisie stolarki okiennej zawarto
informację, Ŝe wszystkich okien do
wymiany jest 14 szt, z czego wszystkie
posiadają
sposób
otwierania
jak
standardowe okna elewacyjne – są
rozwierno-uchylne.
Okna połaciowe w kaŜdym przypadku
otwierają się na zasadzie „uchyłu” przy
czym oś obrotu moŜe być jedna(w połowie
wysokości okna) lub dwie(w połowie
wysokości oraz na górnej krawędzi okna).
Rozwierne mogą być wyłącznie wyłazy
dachowe, ale nie są juŜ uchylne.
Proszę o decyzję ile okien połaciowych oraz
w lukarnach jest do wymiany, a takŜe o
informację w jaki sposób mają się otwierać.

połaciowych.
Okna
lukarn
są
dwudzielne
symetrycznie - jedno skrzydło uchylnorozwieralne, drugie rozwieralne oraz
pojedyncze - skrzydło uchylnorozwieralne. Okna połaciowe obrotowe
– dopuszcza się klapowo-obrotowe.
Okno wyłazowe - wyłaz w wykonaniu
standardowym.

