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Wszyscy wykonawcy

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

dot.: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego. Numer sprawy: 5UE.271.4.2020. Nazwa zadania:

Budowa przystani 2eglarskiej wrazz drogq dojazdowq do pla2y w miejscowoici Gowidlino.

Zgodnie z art.38 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zam6wiefr publicznych (D2.U.2018.1986 j.t.zp6in.
zm.), w zwiqzku ze skierowaniem do zamawiajqcego zapytania dotyczqcego tre6ci specytikacji istotnych

warunk6w zam6wienia, przedstawiamy nastqpujqce wyjaSnienia:

Pytania:

1. W zestawieniu stolarki brakuje bram oznaczonych na rzucie parteru BG. Prosimy o podanie parametr6w

bram (miqdzy innymi: kolorystyka, rodzaj sterowania/otwierania).

2. W przedmiarach brakuje pozyqi dotyczqcych wykonania posadzki i izolacji tarasu. Prosimy o

potwi erdzen ie wykon an ia izolacj i zgodnie z dokumentacjq projektowq,

3, W dokumentacji wystqpujq r6znice w grubo6ci ptyty stropowej budynku szatniowo-socjalnego - na

rzutach iw branzy konstrukcyjnej mamy ptytq gruboSci 15 cm natomiast w przedmiarach ptyta gr 18 cm.

Prosimy o potwierdzenie grubo5ci ptyty stropowej.

4. Przedmiar nie zawiera wykonania ptyt zelbetowych balkon6w. Prosimy o uzupetnienie przedmiar6w lub

potwierdzenie wykonania balkon6w.

5. Czy nalezy wyposazyi kuchniq oraz salq szkolen w meble pokazane na rysunku rzutu poddasza? Jezeli

tak, to proszq o podanie rodzaju i ich parametr6w.

6. Proszq o podanie rodzaju igrubo5ci blachodach6wki. Czy kolor podany w dokumentacji (graFit) jest

nnd l-rzvm: nv?"'*", '

7, Proszq o podanie szczeg6l6w mocowania barierek na schodach oraz tarasie. Czy istnleje mozliwo:ii

zamiany barierek drewnianych na stalowe?

8. Proszq o podanie parametr6w i kolor6w bram garazowych.

9. Proszq o podanie wysoko5ci Scianek dzielqcych kabiny WC oraz rodzaj materiatu do ich wykonania.

10, Proszq o podanie parametr6w styropianu na terrnoizolacjq Scian zewnqtrznych oraz kolor6w elewacji,

11, W opisie do projektu budowlanego na dachu nalezy wykonai deskowanie i pokrycie papq

termozgrzewalnq pod blachodach6wkq. Na rysunku z przekrojem przez budynek nie zaprojektowano

deskowania oraz papy, Czy nalezy przyiqi do kalkulacji deskowanie i papq na dachu. 
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12.2e wzglqdu na rozbiezno6ci pomiqdzy opisem technicznym a rysunkami prosimy o podanie klasy betonu

konstrukcyjnego w elementach konstrukcyjnych obiektu

13. Proszq o podanie parametr6w technicznych ptytek ceramicznych wewnqtrz obiektu na podtogach i

6cianach oraz na schodach i tarasie zewnqtrznym,

14. Czy Wykonawca ma prawo wyboru w zastosowaniu materiatu na 5ciany konstrukcyjne obiektu. W

projekcie podano gazobeton lub porotherm.

15. Proszq o podanie kolor6w stolarki okiennej i drzwiowej zewnqtrznej.

16. Proszq o sprawdzenie rysunku konstrukcyjnego rzutu poddasza oraz rysunku "podciqgi i stupy

poddasza" (rys 8 K), Wystqpujq btqdne oznaczenia stup6w SD, SD1, SD4 oraz czy zaprojektowane wysoko6ci

sq poprawne?

Adlewrsdz!
1, Na rysunki 1 (architektura) oznaczono wymiary bramy tJ.300/230, brama z napqdem elektrycznym,

segmentowa, kolorystyka w odcieniach brqzu RAL 8001-8004 po uzgodnieniu z Inwestorem.

2. W przedmiarze (zmodyFikowanym znajdujqcym siq na stronie BIP zamawiajqcego) uzupetniono pozycje

dotyczEce wykonania posadzki i izolacji tarasu. Warstwy posadzkowe na tarasie i balkonie nalezy wykonai

w nastqpujqcej technologii (od 96ry):

- ptytki gresowe na zaprawie mrozoodpornej,

- wylewka cementowa zbrojona grubo6ci 5cm,

- Folia PE,

- warstwa izolacyjna termiczna z twardego polistyrenu ekstrudowanego lub styropianu oznaczonego

symbolem EPS 200 036 o tqcznej grubo6ci 15cm,

- warstwa spadkowa z za1awy cementowej o 6redniej grubo(ci 4cm,

- ptyta stropowa zelbetowa gr. 15cm,

- pod ptytqstropowqodpowiednio w pomieszczeniu tynk malowany Farbqemulsyjnqw kolorze biatym, na

zewnqtrz - docieplenie styropianem w technologii lekkiej mokrej z tynkiem cienkowarstwowym i gr.

styropianu 5cm.

3. Grubo6i ptyty stropowej wynosi 15cm. Dokonano poprawki w przedmiarze rob6t.

4. Uzupetniono przedmiar o obmiary ptyty balkonowej. Taras i balkon nalezy wykonat zgodnie z projektem.

5. Nie. Wyposazenie w meble nie jest przedmiotern zam6wienia.

6, Grubo5i blachodach6wki 0,5mm, kolorystyka w odcieniach,zielonego RAL 6024,5029 po uzgodnieniu z

Inwestorem

7, Montaz balustrady od 96ry - Mocowanie elementu kotwiqcego najlepiej przeprowadzi( przed u{ozeniem

hydroizolacji, aby mo2na jq byto wyprowadzii jak najwy2ej na elernent mocujqcy. Mozna przytwierdzai

kotwy na przyktad za pomocq2ywicy. Wytrzyma{066 mocowania uzyskuje siq, dobierajqc odpowiednie kotwy

lub marki. Balustrada winna nozostai drewniana.
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8, Brama z napedem elektrycznym, segmentowa, kolorystyka w odcieniach brqzu RAL 8001-8004 po

uzgodnieniu z Inwestorem.

9. W pomieszczeniach wc wykonai 6cianki petne do stropu, z gazobetonu gr 6 cm.

10. Styropian zgodnie z opisem na rys nr 3 (architektura). Kolorystyka elewacji w odcieniach zieloneso

(seledyn) RAL 6019, 6020 po uzgodnieniu z Inwestorem,

11, Nalezy wykonai deskowanie i pokrycie papq termozgrzewalnq pod blachodach6wkq,

12, Parametry betonu nalezy przyjE(. zgonie z rysunkami - (825) C20125.

13. Na posadzkach - ptytka o wysokiej odporno6ci na 5cieranie, antypo6lizgowa oraz tatwa w utrzymaniu.

Np. ptytka gresowa o wysokiej klasie Scieralno6ci (najlepiej lV klasie 6cieralnoSci iwyzszej), o delikatnej

strukturze, bez wgtqbieir, w kt6rych m6gtby siq gromadzii brud. W stretach narazonych na dziatanie wody

niezaleca siq stosowania ptytek lapatowanych ipolerowanych. Na Scianach -ialwo zmywalne nawysoko6i

2,0 m, Na schodach itarasach - ptytka o matej nasiqkliwo6ci wodnej izadeklarowanej mrozoodporno(ci.

Montaz ptytek mrozoodpornych musi byi przeprowadzony zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Nalezy

stosowai wytqcznie materiaty budowlane, tj, grunty, kleje, Fugi, przeznaczone do montazu ptytek na

zewnqtrz budynk6w. Dodatkowo na powierzchni tarasu nalezy kierowai siq klasE (cieralnoSci ptytek. Do

iego typu powierzchni zaleca siq min. 4 klasq 6cieralno6ci,

14, Nale2y zastosowat gazobeton.

15. Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej zewnqtrznej w odcieniach brqzu RAL 8001-8004 po

uzgodnieniu z Inwestorem.

16. Na rys 8K. poprawiono nazwq stupa SD4 na SD (oznaczenie SD4 byto omylkowe, takie stupy o takim

oznaczeniu w projekcie nie wystqpujil,na stronie BIP Zamawiajqcego znajduje siq poprawiony rysunek -
rys 8K budynek Gowidlino poprawa 01.04.2020. Liczba stup6w i ich wysoko5ci sE prawidtowe.

UWAGA: W zwiqzku z upublicznieniem dnia 27.03.202A r. wersji roboczej projektu budowlanego bran2y

elektrycznej przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego inFormujq, 2e ostateczna poprawna

dokumentacja zostata aktualnie umieszczona w Biuletynie InFormacji Publicznej zamawlajqcego (Zaktadka

zam6wienia publiczne)" W zwiqzku z upublicznieniem nowego zakresu dokumentacji technicznej niezbqdny

jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w otertach. W zwiqzku zpowy2szym zamawiajqcy przedtuza

termin skiadania oFert do 15.04.2020 g. 11:50. Wszelkie ustalenia dotyczqce sktadania oraz miejsca

otwarcia otert pozostajE bez zmian. Ponadto na stronie WW_W,SierakqWiSe,bililelyt:t,nq! znajdujq siq do

pobrania zatqcznik nr 6 i 7 do SIWZ w zwiq,zku z pojawieniem siq tre6ci tychze zatqcznik6w omytek.
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