Pytania i odpowiedzi do przetargu cz. II

„Modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „Reymont” w Łodzi w zakresie elewacji
i dachu budynku, izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu
i ogrodzenia, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobranżową
(instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne,
niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura
i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem obiektu do
wymagań franczyzodawcy i standardu 3*”

Pytania do procesu przetargowego
Nr
1

24.06.2022

Data

2

3

Odpowiedzi Inwestora

Pytanie
Czy analiza dynamiczna opisana w pkt 6.8
opisu konstrukcji została przeprowadzona?
Jeżeli nie to czy jest w zakresie GW?

Odpowiedź
Linia jest obecnie wyłączona
z użytkowania. Analiza jest
poza zakresem
opracowania.

24.06.2022

Jakie obciążenie użytkowe należy przyjąć dla
stropów w pomieszczeniach hotelowych 5
kN/m2 czy 2 kN/m2? Zapisy w opisie projektu
konstrukcji różnią się między sobą: pkt 9.1
wskazuje 5kN/m2, natomiast tabele
zestawcze obciążeń dla poszczególnych
typów warstw przyjmują obciążenie użytkowe
na poziomie 2kN/m2.

2 kN/m2

24.06.2022

Rys. 01-30-LDZ-PT-A-W5 - podane są 4 rodzaje
stropów 4 piętra (S4.1, S4.2, S4.3, S4.4),
natomiast brak rysunków szczegółowych do
stropów S4.2 oraz S4.4.

Warstwy stropowe dla S.4.2
oraz S.4.4 uzupełnione –
przesłane razem z niniejszym
dokumentem.

4

24.06.2022

Czy klatka schodowa drewniana w oficynie
prowadząca z poziomu +3 na poddasze ma
zostać wymieniona? Ze względu na korozję
biologiczną elementów więźby dachowej i jej
bliskiego sąsiedztwa z klatką schodową? Czy
wystarczy jej odpowiednia konserwacja?

Klatkę schodową w związku
z wymianą stropu należy
również wymienić.
Kształt i konstrukcję schodów
należy odtworzyć.

5

24.06.2022

Jaka została przyjęta klasa wytrzymałości
drewna konstrukcyjnego?

C24

6

24.06.2022

Etapowanie inwestycji - czy dopuszczalna jest
zmiana schematu etapowania?
7

24.06.2022

8

24.06.2022

9

24.06.2022

Czy budynki garażowe i gospodarcze
znajdujące się na obszarze inwestycji również
wchodzą w zakres przetargu?
Nowe nadproża w ścianach istniejących czy dopuszczalna jest zmiana technologii?

Czy po odkryciu belek stropowych i poznaniu
ich dokładnego położenia i stanu, ponownie
zostaną przeprowadzone obliczenia
wymaganych wzmocnień istniejących belek?
Czy jest to w zakresie projektanta konstrukcji
w ramach jego nadzoru autorskiego czy jest
to w zakresie prac Generalnego
Wykonawcy?

Dopuszczalna jest zmiana
schematu etapowania.
Budynek garażowy
przeznaczony do remontu wchodzi w zakres przetargu Dopuszczamy, należy
przedstawić projekt
zamienny.
Odkrywki i ocena stanu
technicznego po stronie GW.
W przypadku znaczących
różnic z założeniami
projektowymi należy
powiadomić nadzór autorski.
Ponowne obliczenia są poza
zakresem nadzoru
autorskiego. Nowa
inwentaryzacja (założenia) =
nowe zlecenie.

10

24.06.2022

Czy podciągi stalowe podpierające strop
odcinkowy w piwnicy, które zostały w
znaczący sposób osłabione przejściami
instalacyjnymi, mają zostać wymienione czy
możliwe jest ich zachowanie przy
zastosowaniu odpowiedniego wzmocnienia?

Podciągi należy zachować
i zastosować odpowiednie
wzmocnienie.

11

24.06.2022

Czy należy wykonać wszystkie izolacje
poziome w ścianach w formie iniekcji?

Iniekcje w ścianach należy
wykonać wg technologii
zabezpieczeń firmy Weber
pod stropem poziomu "0". W
załączeniu otrzymane od
Firmy Weber opracowanie.
W uzupełnieniu
opracowania dodam tylko,
że na podłogach na
gruncie w poziomie "0"
iniekcję ścian należy
wykonać poniżej poziomu
hydroizolacji poziomej nowo
projektowanych posadzek.

12

24.06.2022

Jakie zabezpieczenie przeciwpożarowe
elementów stalowych w piwnicy? Czy mają
one zostać obudowane okładzinami z płyt
ogniochronnych? Czy jest możliwe
zastosowanie innego rozwiązania
technologicznego?

W naszym przypadku będzie
to na poziomie wierzchu
chudego betonu.
Zabezpieczenie
przeciwpożarowe
elementów stalowych w
piwnicy (belki stropowe) wg
wydanych założeń
projektowych, uzgodnionych
z rzeczoznawcą p.poż.
Zabezpieczenie za pomocą
powłok malarskich do REI 60
zgodnie z wytycznymi
konserwatorskimi, aby
pozostały odkryte.

13

24.06.2022

Czy konieczne jest użycie 4 warstw płyty Fire+
typ DF (łączna grubość 5,5cm) w
opłytowaniu stropu drewnianego P04/P04a?
W ekspertyzie pożarowej jest zalecenie 2
warstw o łącznej grubości 3,0cm.

Dodatkowe płyty stanowią
zabezpieczenie akustyczne
wg założeń projektowych
uzgodnionych z
rzeczoznawcą akustyki.

14

24.06.2022

Czy istniejący wjazd bramowy w zachodniej
części działki zostaje? Czy brama ma zostać
odnowiona lub wymieniona?

Odnowiona.

15

24.06.2022

Czy renowacja potencjalnie odkrytych
malatur na ścianach i sufitach w poziomie 0
budynku będzie traktowana jako roboty
dodatkowe?

Tak, będą one uznawane za
roboty dodatkowe.

16

24.06.2022

Prosimy o podanie specyfikacji technicznej
dla wind?

17

24.06.2022

Czy w budynku należy zlikwidować istniejącą
instalację gazowa? Prosimy o potwierdzenie,
że do pomieszczeń kuchni nie należy
doprowadzać instalacji gazowej.

Specyfikacja wind przesłana
razem z niniejszym
dokumentem.
Tak, należy zlikwidować
istniejącą instalację gazową.
Technologia kuchni będzie
oparta o urządzenia
elektryczne

18

24.06.2022

Prosimy o udostępnienie listy części
elementów wentylacyjnych.

19

24.06.2022

Czy Inwestor w ramach umowy z VEOLIA
przewiduje wymianę starej izolacji na
przyłączu sieci ciepłowniczej prowadzonym
wewnątrz budynku?

W projekcie zamieszczono
wykaz urządzeń. Ilości i
urządzeń i innych materiałów
wg przedmiaru
Tak, prosimy o wycenę w
kosztorysie robót nieujętych
w zakresie podstawowych

20

24.06.2022

Prosimy o udostępnienie rzutu parteru
instalacji c.o. i chłodniczych – w
dokumentacji błędnie opisany plik (pod
nazwą parteru otwiera się rzut poddasza). Plik
z rozszerzeniem dwg nie otwiera się.

Rzut parteru w formacie pdf
uzupełniony - przesłany
razem z niniejszym
dokumentem.

21

24.06.2022

Czy Inwestor dysponuje uzgodnionym
projektem węzła z VEOLIA? Jeśli tak prosimy o
udostępnienie. Prosimy o potwierdzenie, że
Inwestor jest w trakcie opracowywania i
uzgadniania umowy z VEOLIA w zakresie
wykonywania prac modernizacyjnych w
węźle oraz zakresu własności.

22

24.06.2022

Czy Inwestor dysponuje Inspekcją TV stanu
przyłącza kanalizacji sanitarnej? Zgodnie z
warunkami wydanymi przez ZWIK powinna
zostać przeprowadzona kontrola stanu
technicznego.

Brak uzgodnionej
dokumentacji węzła ciepła z
uwagi na brak warunków
technicznych przyłączenia
do sieci ciepłowniczej. Na
potrzeby oferowania
( zabezpieczenia
kosztów) został
przygotowany projekt
wymiennikowni w oparciu o
wytyczne branży grzewczej
oraz dostępne informacje na
stronie Veolia Energia oraz
potwierdzenia ze strony
Veolia o możliwości
technicznej zwiększenia
zamówionej mocy grzewczej
wymaganej dla inwestycji.
Tak, zostanie później
przekazane

23

24.06.2022

Czy separator ropopochodnych ma być
wyposażony w alarmy przepełnienia i wpięty
do BMSu? Brak informacji w projekcie sieci
zewnętrznych oraz niewymieniony w
projekcie BMS (wspomniano jedynie o
separatorze tłuszczu)

W trakcie uzgodnienia z
projektantem branżowym.

24

24.06.2022

Czy w ramach oferty Wykonawca ma
zawrzeć koszty wymiany elementów
eksploatacyjnych?

Proszę o doprecyzowanie
pytania

25

24.06.2022

Do oddymiania klatki schodowej łączącej
piwnicę z parterem zaprojektowano
wentylator oddymiający w klasie F400.
Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor posiada
symulację CFD, bądź inne opracowanie
potwierdzające, że temperatura dymu nie
przekroczy 400 st. C pozwalającą na
zastosowanie takiej klasy wentylatora
oddymiającego.

W trakcie uzgodnienia z
projektantem branżowym.

26

24.06.2022

Prosimy o potwierdzenie, że w pokojach
hotelowych mają być zamontowane
nawiewniki z nieruchomymi kierownicami
(powietrze z klimakonwektorów
czterorurowych).

Ze względów estetycznych
zaproponowano w projekcie
kratki o podwyższonym
standardzie z nieruchomymi
kierownicami.

27

24.06.2022

Prosimy o potwierdzenie, że główne
przewody rozprowadzające wodę do pionów
można wykonać z rur wielowarstwowych np.
Geberit Mepla. W projekcie zaproponowano
rury ze stali nierdzewnej.

28

24.06.2022

Prosimy o uszczegółowienie funkcjonalności
wpięcia pomp ściekowych do BMS - np.
Pompownia PS2(zgodnie z rzutem - w opisie
pompownie zamienione nazwami z PS1)
zaprojektowana jako jednopompowa z
pływakiem. W sytuacji chęci monitorowania
stany pracy pompowni konieczne byłoby
wykonanie pompy z założeniem sterowania
np. sondą hydrostatyczną i z szafą
sterowniczą umożliwiającą wpięcie do BMS.

Można zamienić jedynie w
zakresie wody zimnej na
przewodzie
rozprowadzającym – na stal
ocynk. Geberit Mepla w
największej dostępnej
średnicy jest
niewystarczająca. Na
przewodach w pom.
wymiennikowni nie możemy
zastosować rur z tworzywa,
musi zostać stal.
Pompa PS1 – pompa
ścieków sanitarnych z
monitorowaniem w BMS.
Pompa PS2 – pompa w
studni schładzającej bez
monirtorowania w BMS. Opis
pomp zostanie skorygowany.

29

24.06.2022

Prosimy o udostępnienie zestawienia
materiałów instalacji chłodniczej - w pliku
pod tą nazwą zapisany jest schemat
instalacji.

Zestawienie materiałów
instalacji chłodniczej w
formacie PDF uzupełnione przesłany razem z niniejszym
dokumentem.

30

24.06.2022

Prosimy o potwierdzenie, że w instalacji
chłodu nie przewidziano buforu chłodu.

Z uwagi na ograniczoną
możliwość zabudowy
zbiornika buforowego
zapewniającego minimalny
zład dla poprawnej pracy
agregatu projektuje się
układ chłodniczy dla central
z czynnikiem chłodniczym
typu glikol żeby spełnić
wymóg zachowania
wymaganego min. zładu w
instalacji. Ograniczenia w
zakresie posadowienia
zbiornika buforowego: brak
miejsca w terenie, brak
miejsca w pom. technicznym
z wymiennikiem, konieczność
zagospodarowania
pomieszczenia o innej funkcji
na zasobnik buforowy.

31

24.06.2022

Prosimy o uszczegółowienie "stacji
uzupełniania glikolu".

Wg zestawienia materiałów
instalacji wody lodowej:
Stacja napełniająca
Projprzem-Eko ANP 100 Do,
mieszanki wodno –
glikoloweJ skladajaca się z:;
- Pompa obiegowa o
wysokości podnoszenia 50m;
- Pojemnik do
odpowietrzania układu o poj.
30dm³;
- Dwa węże przezroczyste
zbrojone o długości po 2,0m
z przyłączami ¾”;
- Wyłącznik bryzgoszczelny;
- filtr cząstek stałych
montowany
Tak, wskazane jest aby
udostępnić część parkingu w
celach organizacji zaplecza
budowy.

32

24.06.2022

Prosimy o informację, czy w trakcie realizacji
inwestycji będzie możliwość korzystania z
części parkingu w celach organizacji
zaplecza budowy.

33

28.06.2022

Odstępstwo w tym zakresie
zostanie uzyskane ok.
15/07/2022.

34

28.06.2022

Balustrady do renowacji w klatce głównej. W
projekcie balustrady te są do renowacji mają
mniejszą wysokość niż 1,1m. Czy istnieje
odstępstwo, które pozwala na pozostawienie
istniejącej wysokości balustrad? Czy może
będzie dodatkowe rozwiązanie w postaci
dodatkowych barierek? Jeśli tak, prosimy o
szczegóły.
Prosimy o przesłanie przedmiarów instalacji w
formacie edytowalnym Excel.

35

29.06.2022

Zwracam się z prośbą o udostępnienie
zestawienia elementów projektowanej
więźby dachowej dachu

W trakcie uzgodnienia z
projektantem branżowym.

36

29.06.2022

Prosimy o przeslanie przedmiarów dla
przyłączy oraz sieci zewnętrznych – branża
sanitarna.

W trakcie uzgodnienia z
projektantem branżowym.

37

29.06.2022

Prosimy o przesłanie szczegółowych rysunków
i informacji dotyczących informacji wizualnej
zewnętrznej (na elewacji) oraz wewnętrznej.

Szczegółowe wytyczne
techniczne dot. wykonania
identyfikacji zewnętrznej
znajdują się w wytycznych
operatora obiektu. Brak
jednak wytycznych w
zakresie identyfikacji
wewnętrznej - zaleca się, by

Zostały już Państwu
przekazane.

inwestor wystąpił o wydanie
takich wytycznych do
Operatora.

38

30.06.2022

Czy osprzęt elektryczny ma być EFAPEL czy
legrand ponieważ w kartach materiałowych
wpisany jest producent efapel a model z
producenta Legrand.

Właściwym producentem
jest EFAPEL.

39

30.06.2022

Czy posiadają Państwo model 3D budynku?

Nie.

40

30.06.2022

Czy osprzęt elektryczny ma być EFAPEL czy
legrand ponieważ w kartach materiałowych
wpisany jest producent efapel a model z
producenta Legrand.

Właściwym producentem
jest EFAPEL.

41

30.06.2022

Czy posiadają Państwo model 3D budynku?

Nie.

42

04.07.2022

Prosimy o przekazanie karty materiałowej dla
restauracji i holu.

W załączeniu

43

04.07.2022

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy
rysunkami arch a opisami ścian. Np: na
rysunku ściana SWS12 ma grubość 12cm a
wg opisu jest to ściana gr.15cm

Błąd jest na rysunku.
Poprawna szerokość to 15cm
– zgodnie z opisem warstw.

44

04.07.2022

Aby zapewnić ciągłość prac budowlanych
przy jednoczesnej ciągłości pracy części
Hotelu konieczne będzie zajęcie przez nas
fragmentu parkingu na składowiska
materiałowe oraz zaplecze socjalne budowy.
Poniżej znajduję się koncepcja

Tak, akceptujemy
zaproponowane
rozwiązania.

zagospodarowania terenu na czas
wykonywania prac w poszczególnych
etapach. Prosimy o informację czy akceptują
Państwo takie rozwiązanie.
ETAP I i II:

ETAP III:

45

04.07.2022

Prosimy o informację czy dopuszczają
Państwo możliwość rozebrania części
ogrodzenia zaznaczonego na poniższym
zdjęciu .
Wysokość przejazdu może okazać się za
mała aby wjechać na teren maszynami
budowlanymi. Po zakończeniu prac łuk
zostanie odbudowany.

Nie przewidujemy ingerencji
w łuk bramy.
Ogrodzenie jest zabytkowe i
wymagana jest zgoda
konserwatora zabytków.
Dajemy możliwość GW o
wystąpienia do
konserwatora o zgodę na
takie rozwiązanie.

46

06.07.2022

Czy wyposażenie obecnie znajdujące się w hotelu
tj, meble, sprzęt elektroniczny, lampy, biały
montaż sanitarny itp.. Jest przeznaczone do
utylizacji? Jeżeli tak to czy demontaż i utylizacja
jest w zakresie GW?

Prosimy o wycenę pełnej
utylizacji, wszystkich
sprzętów.

47

06.07.2022

Prosimy o wskazanie typu ściany modułowej firmy
SILENTEC.

Dodano specyfikację na
karcie materiałowej Sali
konferencyjnej

48

06.07.2022

Prosimy o ponowne udostępnienie kart
materiałowych dla restauracji i holu, ponieważ
aktualny plik zawiera puste strony.

Karty materiałowe
uzupełniono w załączeniu.

49

06.07.2022

Czy w wycenie mają być ujęte ekspresy do kawy
w pokojach? W tabeli wyposażenia brak pozycji,
natomiast w pliku „karty materiałowe – pokoje”
przewidziano ekspres.

Ekspresy do kawy są w
zakresie opracowania.

50

06.07.2022

Prosimy o udostępnienie kart materiałowych
lobby, recepcji, baru oraz restauracji.

Karty materiałowe
uzupełniono w załączeniu

51

06.07.2022

Prosimy o specyfikację stolików kawowych w
pokojach. Brak informacji na ich temat w kartach
materiałowych.

Uzupełniono w kartach
materiałowych pokoi –
symbol 07S19 oraz stolik
kawowy w apartamencie
symbol – 07S25

52

06.07.2022

Prosimy o specyfikację wyposażenia korytarzy.
Brak informacji w kartach materiałowych o
tablicach informacyjnych, panelach
dekoracyjnych, numeracjach pokoi oraz
zestawach obrazów.

53

06.07.2022

Prosimy o informację czy w wycenie uwzględniać
„krzesło konferencyjne 2”? Brak takiej pozycji w
tabeli wycen, natomiast w pliku „karty
materiałowe – sale konferencyjne” przewidziano 8
sztuk.

Panele dekoracyjne (duży
panel z grafiką) oznaczone
są symbolem 08S03 w karcie
materiałowej.
Projekt oznakowania poza
zakresem opracowania – do
ustalenia na etapie realizacji
z Architektem.
Element jest w zakresie
opracowania.

54

06.07.2022

Prosimy o informację czy w wycenie uwzględniać
sofę. Brak takiej pozycji w tabeli wycen, natomiast
w pliku „karty materiałowe – sale konferencyjne”
przewidziano 2 sztuki.

Element jest w zakresie
opracowania.

55

06.07.2022

Prosimy o informację czy w wycenie uwzględniać
zabudowę TV. Brak takiej pozycji w tabeli wycen,
natomiast w pliku „karty materiałowe – sale
konferencyjne” przewidziano 1 komplet.

Element jest w zakresie
opracowania.

56

06.07.2022

Prosimy o informację czy w wycenie uwzględniać
zegary naścienne. Brak takiej pozycji w tabeli
wycen, natomiast w pliku „karty materiałowe –
sale konferencyjne” przewidziano 3 komplety.

Element jest w zakresie
opracowania.

57

06.07.2022

Prosimy o informację nt. obrazów o oznaczeniach
06S02 oraz 06S02a. Brak informacji na ich temat w
kartach materiałowych.

Proszę doprecyzować
lokalizację. W toaletach /06/
nie ma obrazów.

58

06.07.2022

Prosimy o specyfikację stołów konferencyjnych.
Brak informacji na ich temat w kartach
materiałowych.

Dodano specyfikację w
karcie materiałowej

59

06.07.2022

Brak wrysowanych na rzucie dachu klap
dymowych, które to występują w przedmiarze w
ilości 5 szt. Prosimy o wskazanie lokalizacji klap
dymowych.

Brak klap dymowych.

60

06.07.2022

W przedmiarze architektury, w dziale 2.29
Oświetlenie, występują pozycje które dublują się z
pozycjami z przedmiaru instalacji elektrycznych. W
którym przedmiarze należy wykonać ofertę?

Zgodnie z architekturą,
proszę uwzględnić aktualne
projekty wnętrz.
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06.07.2022

Zał.1 - SWZ, pkt. 4.2 mówi, że "Do oferty należy
przedłożyć kosztorys ofertowy z
wyszczególnieniem cen jednostkowych i ilości wypełniając załączone tabele TER - sporządzone
w oparciu o dokumentację projektową oraz
dokumentację uzupełniającą"
Zał.1 - SWZ, pkt. 10.3 mówi, że "Ramowy
Harmonogram Robót - dokument opracowany
przez Wykonawcę, który określa główne terminy
realizacji Przedmiotu Umowy, stanowiące tzw.
„kamienie milowe”, zawierający Ścieżkę
Krytyczną, sporządzony zgodnie z punktami
określonymi w Tabeli Elementów Robót
stanowiącej załącznik nr 1 do Formularza oferty..."
Do postępowania przetargowego załączono
przedmiary w formie szczegółowej, a "tabele
elementów" są załączone tylko do branży
architektury i zakresu garażu. W branżach
instalacji załączono jedynie przedmiary - brak
tabeli elementów. Czy oferent może przygotować
Zał. 1 do oferty, czyli tabele TER dla instalacji we
własnym zakresie, na tej samej zasadzie jak są
one wykonane w branży architektury - tzn pozycje
zwinięte do głównych działów? Na podstawie
tych tabel oferent musi również złożyć
harmonogram. W załączeniu do pytania
przesyłamy w pliku PDF propozycje tabel TER do
akceptacji.

Prosimy o wycenę na
przedmiarach załączonych
do przetargu. Jeżeli coś jest
nieujęte prosimy to ująć w
kosztorysie dodatkowym.
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06.07.2022

Prosimy o informację odnośnie wykończenia ścian
w pokojach. Według rysunków architektury wnętrz
mamy 3 rodzaje tapet, w przedmiarze jest tylko
jeden a w karcie materiałowej dwa rodzaje.

Wykończenie ścian – jedna
tapeta. Poprawiono w
projekcie i na karcie
materiałowej
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06.07.2022

Czy posiadają Państwo projekt wykonawczy?

Projekt wykonawczy = projekt
techniczny.
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11.07.2022

Prosimy o informację jaki rodzaj płytek ściennych i
podłogowych ma się znajdować w sanitariatach
pracowniczych.

Posadzka – karta katalogowa w
załączeniu
Ściany – dobór płytek przez GW.
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11.07.2022

Prosimy o wyjaśnienie czy w piwnicy w przypadku
pomieszczeń z opisem "brak sufitu
podwieszanego" mają pozostać odsłonięte belki i
łuki istniejącego stropu czy mają być one
obudowane okładziną gk jak wskazuje np.
przekrój A-A oraz opis warstw stropów P02c
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11.07.2022

Czy w pokojach hotelowych na istniejących
ścianach będących ścianami zewnętrznymi
budynku należy wykonać renowację istniejących
tynków (zgodnie z opisem warstw ścian
zewnętrznych) czy zastosować okładzinę ścienną
w postaci tapet (zgodnie z projektem aranżacji
wnętrz)?

Opis z projektu wnętrz "brak
sufitu podwieszanego" dotyczy
ewentualnego wizualnego
przesłonięcia lub nie,
zaprojektowanych lub
istniejących elementów
instalacji. Obowiązuje
rozwiązanie zabezpieczenia p.
poż stalowych elementów
stropowych w systemie
Rigips 6.10.00 lub równoważnym
wg zestawienia warstw oraz
schematów stropów
Wykończenie wewnętrzne ścian
zewnętrznych należy wykonać
wg zestawienia warstw w
którym uwzględniono zapis o
wykończeniu finalnym w
brzmieniu: "...2x farba lub
tapeta (wg projektu wnętrz)..."

