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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień – budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.
  
Pytanie 1. Umiejscowienie podwieszanej centrali wentylacyjnej nad stołem w pom. 0.05 obniża miejscowo wysokość w świetle tego pomieszczenia z 2,50 m na ok. 2,00 m. (Centrala około 40 cm, zawiesia około 5 cm, wełna do obłożenia centrali 5 cm).
Czy to rozwiązanie nie zmniejszy komfortu użytkowania tego pomieszczenia? Czy jest możliwa zmiana instalacji sanitarnej i zmiana lokalizacji centrali z pom. 0.05 do pom. pomocniczego? 
Odpowiedź. Możliwa i zalecana jest zmiana lokalizacji centrali wentylacyjnej z pomieszczenia nr 0.05 do pomieszczenia pomocniczego. Możliwe jest również zastosowanie centrali o mniejszej wysokości.     

Pytanie 2. W opisie technicznym jako materiał do obłożenia kanałów/rur wentylacyjnych jest wskazany Conlit EIS 120, który zabezpiecza obkładany kanał p.poż. na 120 min. Czy zabezpieczenie p.poż na 120 minut rur/kanałów wentylacyjnych jest konieczne, jednocześnie przy wymaganiu zabezpieczenia konstrukcji na R30? 
Odpowiedź. Kanały/ rury wentylacyjne należy zabezpieczyć ppoż. na 120 minut, niezależnie od wymagań dotyczących zabezpieczenia konstrukcji.   

Pytanie 3. Czy obłożenie rur wełną na welonie z folii aluminiowej jest wystarczające, czy kanały/rury wentylacyjne mają być zabudowane? Jeśli tak, to proszę o wskazanie preferowanego rozwiązania. np. blachą ocynkowaną w kolorze białym lub płytą k.-g. 
Odpowiedź. Kanały/ rury wentylacyjne należy zabudować płytami k.-g. (kartonowo  - gipsowymi).

Pytanie 4. Skrzyżowanie rur wentylacyjnych, o wymiarach 315x200 i ∅ 200, w pom. 0.05 obniży wysokość o około 50 cm (20+20+10cm wełny, nie wliczając zabudowy). Czy nie obniży to komfortu użytkowania pomieszczenia? 
Odpowiedź. Opisany w pytaniu problem znika przy zalecanej zmianie lokalizacji centrali wentylacyjnej (jak w odpowiedzi na pytanie nr 1), ale możliwa jest również zmiana przekroju kanałów wentylacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu ich powierzchni czynnej. 

Pytanie 5. W opisie technicznym w pkt. 3.4.5.1 wentylacja opisana jest jako grawitacyjna wspomagana mechanicznie. 
Pomieszczenia o numerach 0.11; 0.12; 0.13; 0.21; 0.22 nie mają przewidzianych nawiewników, wywiewników, ani kratek transferowych, czyli brak w nich przepływu powietrza. Przy korzystaniu z ww. pomieszczeń wilgoć osadzać się będzie na ścianach lub wyposażeniu. 
Czy ww. pomieszczenia nie powinny mieć zapewnionego obiegu powietrza? 
Odpowiedź. Wymagany przepisami technicznymi obieg powietrza jest zapewniony, stąd nie przewidujemy zabudowania w tych pomieszczeniach  dodatkowych: nawiewników, wywiewników oraz kratek transferowych. 

Pytanie 6. W pomieszczeniach o numerach 0.07; 0.08 (toalety) są zlokalizowane wyciągi, a w drzwiach zewnętrznych kratki transferowe, co zapewnia obieg powietrza. 
W obiekcie jest centrala wentylacyjna z rekuperacją i odzyskiem ciepła. Przy takim układzie obiegu powietrza w ww. pomieszczeniach, w sezonie zimowym powietrze zaciągane z zewnątrz przy temperaturze poniżej 0℃, może doprowadzić do zmrożenia wymiennika krzyżowego, co oznacza jego spadek wydajności lub zatkanie, co prowadzi do zwiększenia opłat za ogrzewanie budynku. 
Taki układ może również prowadzić do mieszania powietrza z toalet z innym cieplejszym powietrzem (które krążąc w obiekcie zdążyło się już nagrzać), co będzie prowadzić do nieekonomicznego ciągłego dogrzewania powietrza nagrzewnicą. 
Czy rozwiązanie układu wentylacji zostało uwzględnione przy doborze centrali z wymiennikiem krzyżowym i obliczeniu zapotrzebowania na energię do ogrzania budynku? 
Czy nie wymaga to zastosowania wstępnej nagrzewnicy powietrza przed centralą i/lub zastosowania kratek transferowych między toaletami i innymi pomieszczeniami tak aby krążące powietrze miało stałą temperaturę? 
Odpowiedź. Rozwiązanie układu wentylacji zostało uwzględnione przy doborze centrali z wymiennikiem krzyżowym oraz przy obliczeniu zapotrzebowania na energię do ogrzania budynku. Nie jest wymagane zastosowania wstępnej nagrzewnicy powietrza przed centralą i/lub zastosowania kratek transferowych między toaletami i innymi pomieszczeniami.  

Pytanie 7. Z rysunku IS-02 oraz IS-03 - rzut instalacji wod.-kan. można wywnioskować, że rury poziome instalacji kanalizacyjnej wchodzą w pion instalacyjny w warstwie dolnego profilu stalowego i płycie fundamentowej, co wpływa na szybkość montażu i możliwość wykończenia pomieszczeń w zakładzie prefabrykacji. 
Czy można zmienić to rozwiązanie na zwiększenie ilości pionów i rozprowadzenia części poziomych rur kanalizacyjnych pod płytą fundamentową? 
Za zwiększenie ilości pionów przyjmuję dobór pionów taki, aby każdy moduł w którym są przybory sanitarne miały swój oddzielny pion. 
Odpowiedź. Tak, jest to możliwe, przy czym dodatkowe piony muszą być również obudowane. 

Pytanie 8. Czy mniejsze średnice rur można poprowadzić natynkowo? Jeśli tak to czy należy je zabudowywać (proszę o podanie preferowanego systemu zabudowy), czy zostawić bez obudowy? 
Odpowiedź. Nie można prowadzić mniejszych średnic rur zasilających wyposażenie sanitarne natynkowo. W związku z powyższym nie podajemy preferowanego systemu zabudowy. 

Pytanie 9. Na rysunku IS-02 nie ma przewidzianego podłączenia do instalacji zlewu w pomieszczeniu 0.11. Proszę o wskazanie doprowadzenia zasilania wodą zimną i ciepła oraz doprowadzenia kanalizacji do wskazanego przyboru. 
Odpowiedź. Instalację kanalizacji sanitarnej należy podłączyć do przewodu odprowadzającego z wpustu podłogowego o średnicy 50 mm zlokalizowanego w pomieszczeniu 0.11. Również wodę zimną i ciepłą należy podłączyć do przewodów wodociągowych przebiegających przez to pomieszczenie.    

Pytanie 10. Czy wysokość terenu z mapy do celów projektowych została sprawdzona przez geodetę? 
Odpowiedź. Tak. Projekt posiada mapę do celów projektowych.

Pytanie 11. Jedyna droga dojazdowa na działkę ma ograniczenie w dopuszczalnym ciężarze do 3,5t. (skrzyżowanie dróg Jodłowej z ks. Jana Pojdy). Dojazd od strony ul. Hotelowej to droga wewnętrzna wyłożona kostką mało odporną na przejazd ciężkich pojazdów. 
Po czyjej stronie jest koszt zgody dopuszczenia jednostkowego do transportu modułów, dźwigu koparki, transportu materiałów na plac budowy, które przekraczają ten zakaz? 
Odpowiedź. Powyższe zgody należą do Wykonawcy robót. Specyfika tego typu pozwoleń uniemożliwia udział inwestora w ich uzyskaniu.

Pytanie 12. W opisie technicznym na stronie 14 pkt. 3.4.1.4. stropodach opisany jest jako „wykonany jako systemowy z wypełnieniem poliuretanowym (PUR)”, na stronie 18 w pkt. 3.4.2.5. warstwy stropodachu D01 jest 20 cm wełny. 
Proszę o sprecyzowanie jaki materiał izolacyjny ma być użyty w stropodachu. 
Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zarówno PUR jak i również wełny, pod warunkiem zachowania parametrów izolacyjności cieplnej przegrody.   

Pytanie 13. W opisie technicznym na stronie 16, podane jest że rama podłogi jest wykonana z ceownika 220x40 – czyli 22 cm wysokości. Suma warstw podłogi opisanych w pkt. 3.4.2.2 to 16,32 cm. 
Jak w tym przypadku mają być wykonane łączenia modułów w pomieszczeniach, które są większe niż jeden moduł czy założony profil nie będzie przestawał? 
Jak mają zostać osadzone drzwi zewnętrzne których próg jest na poziomie 17 cm nad dolną krawędzią modułu? Czy profil dolny ma być podcięty w miejscu drzwi? 
Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zmianę zaprojektowanych profili na niższe lub ich miejscowe podcięcie.  

Pytanie 14. W opisie technicznym w pkt. 3.4.2.4 ściany wewnętrzne WW2, WW3, WW4, WW5 opisane są jako zewnętrzne. 
Odpowiedź. Jest to błędny opis. Prawidłowy opis znajduje się na rysunku nr 02_18/03. 

Pytanie 15. Wykonanie słupów z kątownika L 140x140 i ściany zewnętrznej z płyty warstwowej o100 mm grubości, przy założeniu licowania się od zewnątrz konstrukcji stalowej i płyty warstwowej, powoduje że kątownik L140x140 przestaje o 4 cm do wewnątrz i tworzy liniowy mostek termiczny na całej wysokości modułu. 
Czy zostało to uwzględnione w charakterystyce energetycznej oraz przeliczeniu termiki ścian zewnętrznych? 
Czy można zmienić lokalizację słupów na wewnętrzne np. z profili rurowych, które zostaną obłożone płytą warstwową eliminując mostek termiczny? 
Odpowiedź. Powyższe zostało to uwzględnione w charakterystyce energetycznej oraz przeliczeniu termiki ścian zewnętrznych. 
Można zmienić lokalizację słupów na wewnętrzne, np. wykonane z profili rurowych, które zostaną obłożone płytami warstwowymi. 

Pytanie 16. W opisie technicznym w pkt. 3.4.3.2. płytki podłogowe opisane są jako antypoślizgowe o klasie R10, a w STWiOR na str. 49 płytki opisane jako R9. 
Która klasa jest prawidłowa? 
Czy wymiar płytki podłogowej podanej w STWiOR jako 45x45 cm może być zmniejszony do 30x30 cm? 
Odpowiedź. Prawidłową klasa jest R10. Wymiar płytek może być zmniejszony do 30x30 cm.    

Pytanie 17. W STWiOR w pkt. 2.10 podano że folia paroizolacyjna ma grubość 2 mm. Czy to błąd? 
Odpowiedź. Tak to jest błąd. W tym przypadku decydującym parametrem są własności techniczne folii, której grubość jest określona przez konkretnego jej producenta.

Pytanie 18. Na rzucie parteru można zobaczyć osłony narożników. W kilku miejscach ich brakuje, tj.: 
- przecięcie osi 1/B 
- przecięcie osi 1/C
 - przecięcie osi 1/D
 - przecięcie osi 2/A 
- przecięcie osi 2/C
 - przecięcie osi 2/E
 - przecięcie osi 5/B 
- przecięcie osi 5/C 
Niektóre ściany w tych miejscach są obłożone płytkami. Zakładając ukrycie profili narożnych w warstwie kleju do płytek, może ograniczyć grubość kleju do wartości 1-2 mm. 
Jak wykonać osłonę w ww. miejscach? 
Odpowiedź. We wszystkich tego typu miejscach należy zastosować typowe narożniki – zgodnie ze sztuką budowlaną.  

Pytanie 19. W opisie technicznym na stronie 26, pkt. 4.9 jest zapis „Szerokość w obrębie komunikacji 1,4 m”. Na rzucie parteru – rysunek 02_18/03 – przy skrzyżowaniu osi „3-C” ; „3-D” ; „”4-B” występują obudowy słupów które zwężają korytarz do 134,5 cm. 
Czy jest to zgodne z wymagania p.poż. przedstawionymi w opisie technicznym? 
Odpowiedź. Należy założyć, że powyższe jest zgodne z wymaganiami p.poż. - zwężenie ma charakter lokalny, a projekt posiada pozytywną opinię rzeczoznawcy ppoż. 

Pytanie 20. Przy przecięciu osi 3-E są drzwi zewnętrzne D01. W miejscu wstawienia tych drzwi dostępna szerokość w świetle otworu to 134,5 cm. Drzwi mają szerokość całkowitą 1,30m. W opisie technicznym str. 26 pkt 4.9 jest zapis „ Ewakuację zapewnia wyjście o wymiarach 1,2x2,0m - nieblokowane skrzydło o szerokości 0,9m”. 
Na rysunku 02_18/08 – zestawienie stolarki – w opisie drzwi D01 możemy przeczytać grubość skrzydła 62,5 mm. 
Czy wymagana szerokość 1,20m jest liczona pomiędzy ościeżnicami, czy otwartymi skrzydłami drzwi? Ponieważ moim zdaniem wyjście o wymiarach 1,2 m oznacza realną szerokość przejścia w drzwiach po otwarciu skrzydeł– czyli od szerokości całkowitej drzwi musimy odjąć grubość ościeżnic i grubość skrzydeł. Jeśli tak jest, to odejmując samą grubość skrzydeł światło przejścia wynosi: 1,30 𝑚 – 2 ∗ 0,0625𝑚 = 1,175 𝑚 (nie wliczając ościeżnic) czyli poniżej wymaganego otworu.
Proszę o weryfikację co szerokość 1,20 m w drzwiach oznacza. 
Odpowiedź. Szczegółowe wyjaśnienia tej kwestii zawarto w opisie drzwi D01, na rysunku 02_18/08. Wymiar 1,20 m, jest to wymiar w świetle drzwi.      

Pytanie 21. Drzwi D07 występują w rzucie parteru – Rys. 02_18/03, ale nie ma ich w zestawieniu stolarki – rys. 02_18/08. 
Proszę o podanie wymagań dla drzwi D07. Jeśli mają one takie same wymagania co do szerokości przejścia ewakuacji jak drzwi D01, to pytanie z punktu 19 również dotyczy drzwi D07. 
Odpowiedź. Wymagania dla drzwi D07 jak dla D04, z uwzględnieniem zmienionej szerokości z 1,20 m na 1,30 m.

Pytanie 22. Na rzucie dachu - rys. 02_18/06 jak i na rzucie parteru – rys. 02_18/03 występują tylko 2 rury spustowe. Czy rury spustowe nie powinny znajdować się na każdym narożniku? Jeśli nie, to wyprowadzone spadki rynien będą wymagały dużych obróbek okapu dachu, co będzie wyglądało nieestetycznie. 
Odpowiedź. Rury spustowe powinny znajdować się w każdym z 4 narożników. 

Pytanie 23. Na rysunku elewacji – nr 02_18/05 – na ścianach podłużnych budynku nie widać rur spustowych, mimo że na rysunku dachu są one zlokalizowane na ścianach podłużnych, a nie szczytowych. 
Proszę o wskazanie prawidłowej lokalizacji rur spustowych. 
Odpowiedź. Rury spustowe powinny znajdować się w każdym narożniku, na ścianach szczytowych. 

Pytanie 24. Jak wykonać odprowadzenie wody z rur spustowych na teren nieutwardzony? Przepisy zabraniają odprowadzenia wody opadowej na teren utwardzony (chodnik) a dopiero potem nieutwardzony. 
Czy ma być to spełnione poprzez odwodnienie liniowe i skierowanie wody na przyległy teren nieutwardzony? Czy z powodu płaskiej działki skierowanie wody na przyległy teren nieutwardzony nie spowoduje dużych zastoisk wody lub podtapiania przy większych opadach deszczu? 
Odpowiedź. Odprowadzenie wód deszczowych należy wykonać poprzez odwodnienie liniowe, przeprowadzone przez nawierzchnie utwardzone i zakończone w terenie nieutwardzonym, w dole chłonnym z kamienia naturalnego o objętości 1 m3. 

Pytanie 25. Na rysunku przekroju - nr 02-18/04 - w opisie stropodachu D01 płyta MFP ma grubość 0,22 cm jednocześnie w opisie obok 22 mm. 
Proszę o podanie właściwej grubości. 
Odpowiedź. Prawidłowa grubość to 22 mm.

Pytanie 26. Kiedy podsumujemy grubość warstw: 
- podłogi P01 z rysunku nr 02-18/04 (suma=16,32 cm) 
- stropodachu - przy przyjęciu grubości płyty 2,2 cm (suma=22,84 cm) 
- wysokość w świetle pomieszczenia 250 cm 
otrzymamy: 16,32 + 250 + 22,84 = 289,16 𝑐𝑚. 
Odejmując tą wartość od wysokości całkowitej budynku - 297 cm - otrzymamy zapas wysokości na wykonanie spadku: 297 − 289,16 = 7,84 𝑐𝑚. 
Spadek na dachu opisany jako 2%, przemnożony przez połowę szerokości budynku (wysokość spadku) wyniesie: 9,74𝑚 ∗ 0,5 ∗ 2% = 9,74 𝑐𝑚 co jest większą wartością niż zapas na wykonanie spadku na dachu. Brakuje nam 1,9 cm do wykonania spadku dachu bez ingerencji w warstwy stropodachu. 
Czy wykonanie spadku na dachu zostało założone do wykonania w 20 cm warstwie wełny? Brak informacji w opisie warstwy wełny, aby miała ona różną grubość na krawędziach (okap dachu i kalenica). 
Czy jeśli spadek ma być wykonany częściowo w wełnie, to czy było to uwzględnione w obliczeniach termicznych przegrody stropodachu? 
Odpowiedź. Decydującym parametrem jest spadek dachu, który należy zachować. Ewentualna korekta grubości warstwy nie ma znaczącego wpływu na obliczenia termiczne.  

Pytanie 27. Czy konstrukcja stalowa – ruszt, została uwzględniona w obliczeniach termicznych stropodachu i podłogi? 
Odpowiedź. Tak. Konstrukcja stalowa została uwzględniona w obliczeniach termicznych.

Pytanie 28. Na rysunku elewacji – nr 02_18/05 – nie widać natynkowych żaluzji antywłamaniowych na krawędziach elewacji. Czy jest to przeoczenie? 
Odpowiedź. Tak. Jest to przeoczenie. Należy zabudować żaluzje.

Pytanie 29. Czy zamawiający dopuszcza zmianę pokrycia dachu z membrany EPDM na membranę PCV?
Odpowiedź. Nie. Należy zastosować membranę EPDM.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 27 sierpnia 2019 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 27 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali 257.

