Gorzów Wlkp. 18.10.2018 r
Spółdzielnia Mieszkaniowa GORZOVIA
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 33/1a
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 573 902 053
kontakt@gorzovia.pl

Dotyczy: zapytania ofertowego nr ZO/01//2018 dla projektu pn. „Kompleksowa
termomodernizacja budynku mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej GORZOVIA w
Gorzowie Wlkp. przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego”
Odpowiedź nr 01/2018 na zapytanie Wykonawcy
W odpowiedzi na zapytanie przekazujemy następujące wyjaśnienia:
Pytanie 1:
W pkt. 3 dotyczącym zakresu zdolności ekonomicznej zamawiający na etapie ofertowania
przewiduje posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę 2,0 mln zł. Czy na tym etapie istnieje możliwość przedłożenia aktualnej
polisy na kwotę niższa i ewentualnie jej rozszerzenie po wyborze konkretnego oferenta ?
Odpowiedź:
Zamawiający, zgodnie z zapisem pkt. 3, ustępu „Warunki udziału w postępowaniu” oczekuje
wykazania zdolności ekonomicznej poprzez przedłożenie obowiązującego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem
zamówienia i zgodnej z kodem PKD , na kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł (dwa miliony
złotych). Potwierdzenie posiadania obowiązującego ubezpieczenia należy dołączyć jako
załącznik „Inne” do Formularza ofertowego.
Pytanie 2.
Czy z uwagi na bardzo mało realny termin wykonania zadania wykonawca może
zaproponować możliwy przez niego termin wykonania i przedłożyć go w formularzu
ofertowym ? Jeśli tak to w jakiej formie ? (zapis , załącznik)
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem ustępu „Termin i miejsce realizacji zamówienia” planowany termin
realizacji zamówienia określony jest do dnia 31.12.2018 roku.
Wykonawca powinien w swojej ofercie uwzględnić w/w termin.
Jednakże informujemy, że Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian
postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z
regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących
potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub jeżeli wystąpią
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Odnośnie terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszcza się możliwość wprowadzenia
zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi
wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od
Zamawiającego jak i od Wykonawcy, takimi np. jak występowanie warunków pogodowych,
uniemożliwiających wykonanie zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
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Zapytania dotyczące przedmiaru
Pytanie 3:
W pozycji 7 zamawiający przewiduje docieplenie powierzchni poziomych fundamentów w
znacznej ilości (352 m2) o jakie elementy budynku chodzi ?
Odpowiedź:
Pozycje 1 do 6 przedmiaru odnoszą się do pionowych elementów budynku tj. ścian
fundamentowych
Pytanie 4:
Czy zamawiający przewiduje jakiś rodzaj kleju do mocowania płyt styropianowych w obrębie
miejsc zasypywanych, zabezpieczonych izolacjami bitumicznymi po piaskowaniu ? czy mają
być one ułożone na docisk jak w jednym z zapisów projektu?
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje klej do mocowania płyt o następujących parametrach: zaprawa
klejąca i zbrojeniowa, hydrofobowa, wg DIN 18 550, ekologiczna, na bazie białego cementu,
wysoko paroprzepuszczalna, przewodność cieplna maks. 0,49W/(mK).
Pytanie 5:
W pozycji 15 zamawiający przewiduje demontaż parapetów z blachy są ceramiczne, czy
przyjąć demontaż parapetów ceramicznych?
Odpowiedź:
Należy przyjąć demontaż parapetów takich jak istniejące.
Pytanie 6:
W pozycji 25 zamawiający przewiduje wymianę parapetów na parapety aluminiowe
powlekane. W opisie technicznym projektu są takie również wpisane, zaś na rysunkach
elewacji w opisach są przyjęte okapniki z płytek ceramicznych. Które przyjąć ?
Odpowiedź:
Należy przyjąć parapety ceramiczne.
Pytanie 7:
Czy w pozycji 32 (docieplenie stropu poddasza) chodzi tylko o części niemieszkalne budynku,
jaki konkretnie sposób mocowania wełny mineralnej jest tam przewidziany ?
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje ułożenie wełny mineralnej w postaci płyt w miejscach dostępnych
poprzez mocowanie do połaci dachu (sznurowanie). W miejscach trudnodostępnych
(przestrzeń zabudowana) Zamawiający dopuszcza wykonanie docieplenia poprzez wtłoczenie
granulatu z wełny. Wełna mineralna o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035.
Pytanie 8:
W pozycji 43 jaką grubość mają mieć płyty wypełniające HCL ?
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Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje montaż płyt HPL grubości 8mm.
Pytanie 9:
W przedmiarze nie ujęto ustawienia ani czasu pracy rusztowań stacjonarnych. Czy
uwzględnić je w formie dodatkowej pozycji, czy ująć w narzutach i rozrzucić po wszystkich ?
Opowiedź:
Zamawiający ujął pracę rusztowań w pozycji 26 przedmiaru robót.
Pytanie 10:
W przedmiarze nie ujęto wywozu materiałów z rozbiórki i z wykopów . Czy uwzględnić je w
formie dodatkowej pozycji, czy ująć w narzutach i rozrzucić po wszystkich ?
Odpowiedź:
Należy ująć w pozycji 8 przedmiaru robót.
Zapytania dotyczące projektu budowlanego
Pytanie 11:
W opisie technicznym projektu założono dodatkowe kołkowanie styropianu, którego nie ma w
przedmiarach. Czy i ewentualnie jaki konkretnie model kołka przyjąć w ofercie ?
Odpowiedź
Kołkowanie warstwy dociepleniowej należy ująć w pozycji nr 26 przedmiaru robót. Należy
przewidzieć montaż kołków systemowych plastikowych z trzpieniem stalowym (np. firma
Wkręt Met lub inne równoważne).
Pytanie 12:
W części rysunkowej przyjęto oczyszczenie i pomalowanie powierzchni połaci dachowej, nie
jest ona ujęta w przedmiarze. W tym wypadku trzymać się zapisu przedmiaru ?
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje wykonania tego zakresu prac.
Pytanie 13:
W opisie renowacji ścian klatek schodowych po wymianie osprzętu elektrycznego i stolarki
okiennej projektant przewiduje renowacje ścian, uzupełnienie ubytków i odmalowanie
farbami. Czy zakładać tutaj ewentualny remont klatki schodowej czy tylko obróbkę miejsc w
których dokonano stosownych wymian ?.
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje wykonanie remontu klatek schodowych zgodnie z opisem w
dokumentacji projektowej. Prosimy uwzględnić te prace w formie dodatkowej pozycji,
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