PYTANIA OD OFERENTÓW CZĘŚĆ 2

1. Czy w związku z rezygnacją przez Zamawiającego z wykonania na tym etapie
podestu, należy ująć w ofercie:


dostawę i montaż basenu chrzcielnego? Jakie roboty towarzyszące (wykończenie)
należy ująć do wykonania po montażu miski basenowej?



dostawę i montaż drzwi dl13 i dl4?



zabudowę hydrantu w pom.1/4?

2. Zał. 5 rys. nr 3.7 — dot. zachowanej balustrady schodowej na emporze - czy należy
wycenić renowację tych elementów i ponowny montaż przy proj. schodach zgodnie z
PW?
3. Rys. 14.aw zgodnie z opisem ma zostać wymienione na taśmy LED podświetlenie
istn. historycznego krzyża — w związku z rezygnacją Zamawiającego z części prac pkt. 6.3.8. oraz 6.3.18 Zapytania ofertowego, proszę o wskazanie jaki zakres robót
odnośnie krzyża i jego oświetlenia ma zostać ujęty w wycenie.
4. Zgodnie z rys. 7aw- istm zew. Balustrady stalowe zabezpieczające od strony
podwórka należy podwyższyć do 85 cm nad posadzkę pom. poprzez dodanie prętów
na wzór istn. i osadzić w węgarkach murowanych, zabezpieczyć antykor. - czy należy
potem pomalować je farbą nawierzchniową? Jakie prace należy ująć odnośnie
istniejących prętów? Czy w celu docieplenia ościeża należy zdemontować istniejące
pręty, czy Zamawiający rezygnuje z docieplenia ościeża?
5. Analogicznie proszę o uszczegółowienie prac dotyczących prętów w oknach
poddasza na elewacji frontowej.
6. Czy w związku z rezygnacją Zamawiającego z wykonania wykładzin należy ująć w
wycenie:


Podł. PG.1b — wykonanie samopoziomującej masy wyrównującej na bazie cementu
10 mm?



Strop ST.3.1 — wykonanie samopoziomującego podkładu wyrównującego?



Strop ST.sch2 — wykonanie szlichty wyrównującej? Jaką grubość szlichty przyjąć w
wycenie?



ST.3.3 — wykonanie samopoz. podkład wyrównujący na bazie gipsu gr. ca. 3 mm?



itp.

7. Strop ST.2.1, ST.3.1 - czy w celu zabezpieczenia do NRO belek stropowych i
istniejącego ślepego pułapu należy go zdemontować? Z uwagi na możliwość
uszkodzenia jaki procent przyjąć do wymiany?
8. W związku z rezygnacją Zamawiającego z części prac - pkt. 6.3 Zapytania
ofertowego, czy w ofercie należy ująć demontaż gipsowych rozet z sufitu, czy
wykonane to zostanie przez Zamawiającego?
9. Projektowana wysokość zabudowy od dołu w klasie EI60 stropu nad kaplica wynosi
14,5cm, z rys. 7aw wynika, że pomiędzy gzymsem a stropem jest około 15 cm, co
uniemożliwia techniczne wykonanie takiej zabudowy. Jakie roboty towarzyszące
(np. rozebranie gzymsu) należy ująć? Czy w ramach rezygnacji przez Zamawiającego
na tym etapie z: „Renowacji elementów dekoracyjnej sztukaterii gipsowej w kaplicy”
należy nie ujmować w ofercie renowacji/odtworzenia gzymsu?
10. Czy w związku z koniecznością montażu urządzeń w kotłowni należy ułożyć w niej
gres na posadzce i schodach oraz pomalować ściany? Jaki gres należy zastosować?
11. W związku z rezygnacją Zamawiającego z części prac - pkt. 6.3 Zapytania ofertowego,
czy w ofercie należy ująć wykonanie izolacji warstw i zabezpieczeń p/wilgociowych w
pomieszczeniach mokrych zgodnie z Opisem pkt. 7? Czy należy „zaizolować przejścia
instalacyjne z mankietów izolacyjnych! skoro mają być zatopione w warstwie folii
izolacyjnej?
12. Czy Zamawiający dopuszcza montaż płyt drewnopochodnych zabezpieczonych do NRO
w miejscu istniejących desek podłogowych, które należy przełożyć i zabezpieczyć do
NRO?
13. W związku z rezygnacją Zamawiającego z części prac - pkt. 6.3.1 Zapytania ofertowego,
czy w wycenie należy uwzględnić montaż deski drewnianej na emporze?
14. Czy w związku z rezygnacją Zamawiającego z części prac dot. okładzin - pkt. 6.3.11
Zapytania ofertowego, w wycenie należy uwzględnić okładzinę drewnianą fragmentu
sufitu z deski dębowej trójwarstwowej, wykończonej profilem nad barem w kawiarni?
Proszę o podanie dodatkowych parametrów deski.
15. Czy należy ująć malowanie sufitów tynkowanych, sufitów i obudów stropów oraz
konstrukcji z płyt GK?
16. Czy należy ująć wykonanie gipsowej sztukaterii dekoracyjnej na połączeniu ścian z
sufitem w pom. komunikacji ogólnej na parterze? Proszę o podanie szczegółu
przekroju gzymsu.
17. Jak należy wykonać elementy ozdobne na stropie w kawiarni, do których następnie
będzie mocowane oświetlenie.
18. Jak należy poprowadzić kanały wentylacyjne pod stropem nad spocznikami w
suterenie w pom. 01/3, szczególnie jeśli strop od strony ulicy jest na poziomie 2,18m,

drzwi zewnętrzne otwierają się do środka, a strop ma zostać zabudowany sufitem
podwieszanym pełnym z płyt GKB.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZĘŚĆ 2

Ad.1 Podest:


Należy ująć dostawę i montaż basenu chrzcielnego. Należy wykonać wszystkie
przewidziane podłączenia instalacyjne i osadzenie basenu w niecce żelbetowej (w
tym wykonanie warstwy tłumiąco-izolacyjnej między ściankami basenu a niecki).
Obudowa drewnianym podestem poza zakresem przetargu.
 Należy ująć dostawę i montaż drzwi d13, d14 wraz z akcesoriami (wykonanie
boazerii drewnianej na skrzydłach drzwi od strony kaplicy poza zakresem
przetargu);
 należy ująć zabudowę hydrantu w pom. 1/4 ściankami i zabudową typu GK
(bez wykończenia boazerią od strony kaplicy).

Ad 2 Zał. 5 rys nr 3.7:


Renowacja historycznych elementów drewnianych kaplicy poza zakresem przetargu.

Ad 3 Rys 14.aw


J.w. (wykonawca powinien jedynie przewidzieć zdjęcie krzyża ze ściany przed
rozpoczęciem robót w kaplicy).

Ad 4 Rys 7aw


Tak, należy pomalować farbą powierzchniową (kolor RAL 7012) a ościeża okien od
strony podwórka należy zaizolować termicznie; w razie konieczności demontażu
prętów należy uwzględnić rozwiązanie równoważne poprzez odtworzenie
balustrady o analogicznym układzie prętów zakończonych płaskownikami
umożliwiającymi montaż do węgarków na kotwy chemiczne. Elementy w całości
należy poddać cynkowaniu ogniowemu i lakierowaniu proszkowemu.

Ad 5 Pręty w oknach poddasza:


J.w. (bez izolowanych węgarków).

Ad 6. Prace związane z wykładzinami:






PG.1b – należy wykonać samopoziomującą masę wyrównującą wg opisu;
Strop ST. 3.1 – należy wykonać samopoziomujący podkład wyrównujący wg opisu;
Strop ST. sch2 – należy wykonać szlichtę wyrównującą gr. ca. 5 mm;
Strop ST. 3.2 – należy wykonać samopoziomujący podkład wyrównujący wg opisu.

Ad 7. Strop ST.2.2, ST.3.1


Nie przewiduje się konieczności demontażu ślepego pułapu; w razie możliwości
należy dążyć do wzmocnienia istniejących belek, zabezpieczenia ich przed korozją
biologiczną oraz przeciwpożarowo do stopnia NRO.

Ad 8. Rozety sufitowe:


Demontaż gipsowych rozet sufitowych poza zakresem przetargu.

Ad 9. Strop nad kaplicą:


Ewentualny demontaż gzymsu gipsowego poza zakresem przetargu.

Ad 10 Kotłownia:


Ułożenie gresu i pomalowanie ścian w pom. Kotłowni poza zakresem przetargu.

Ad 11 Pomieszczenia mokre:


Należy ująć wykonanie warstw i zabezpieczeń przeciwwilgociowych w
pomieszczeniach mokrych zgodnie z opisem, sztuką budowlana oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Ad 12 Deski podłogowe:


Tak dopuszcza się takie rozwiązanie jako równoważne; uwaga wykonawca musi
zdemontować bez uszkadzania deski podłogowe na stropie empory (do ponownego
wykorzystania jako posadzka podestu ołtarzowego – zakres poza przetargiem).
Ad 13 Deski na emporze:


Poza zakresem przetargu.

Ad 14 Okładzina sufitu w kawiarni:


Poza zakresem przetargu.

Ad 15 Malowanie sufitów, stropów i konstrukcji z płyt GK:


Tak, należy ująć dwukrotne malowanie
wykończeniowe poza zakresem przetargu).

farbą

podkładową

(malowanie

Ad 16 Gipsowa sztukateria dekoracyjna w pomieszczeniu komunikacji na parterze:


Poza zakresem przetargu.

Ad 17 elementy ozdobne stropu w kawiarni:


To elementy dodatkowej obniżonej zabudowy sufitowej, opisanej w legendzie rys.
18.1 aw.

Ad 18 kanały wentylacyjne w suterenie:


Projektowana wysokość sufitu podwieszonego uwzględnia otwieranie się drzwi do
środka pomieszczenia oraz ukrycie w nim kanału wentylacyjnego.

Załącznik nr 2

TABELA ZAKRESU RÓWNOWAŻNOŚCI

Tabela zakresu równoważności
Dotyczy:
Projektu budowlanego zamiennego oraz wykonawczego dla obiektu: Przebudowa z rozbudową
budynku sakralno-mieszkalnego Kościoła Chrześcijan Baptystów
Lp.

Materiały/ urządzenia wg dokumentacji
projektowej

Materiał równoważny

1.

Renowacja i uzupełnienie
istniejących balustrad okiennych
zewnętrznych wykonanych z prętów
stalowych d=20 mm, malowanych
wpuszczanych w węgarki ceglane –
uzupełnienie o dodatkowe pręty,
oczyszczenie i zabezpieczenie
antykorozyjne elementów istn. bez
demontażu, pomalowanie końcowe
lakierem do RAL 7012

Usunięcie balustrad
istniejących; projektowane
balustrady na wzór istniejących
z prętów stalowych d=20mm
w rozstawie co 20 cm, pręty
zakończone podkładkami
stalowymi do mocowania na
kotwy chemiczne do węgarków,
elementy cynkowane ogniowo
i malowane proszkowo
lakierem do RAL 7012

2.

Przełożenie istniejących desek
drewnianych p+w na stropach
drewnianych i zabezpieczenie
do NRO

Projektowana wymiana
istniejących desek drew. p+w
i zastąpienie ich płytami
drewnopochodnymi
odpowiedniej do rozstawu
belek grubości (min. 20 mm)
i zabezpieczenie do NRO

Uwaga: powyższe zmiany w szczegółach należy uzgodnić z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego

opracowanie: mgr inż. arch. Wojciech Kokowski
tel. 668 637 000 e-mail: wkokowski@interia.pl

