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Rybnik, dnia 23 lutego 2018 r.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji 
i Gospodarki Przestrzennej
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2  
tel. 32 43 92 104, faks 32 42 24 124
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ODPOWIEDZI NA PYTANIA


Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”, z podziałem na zadania:
zad. 1:	Szkoła Podstawowa nr 4 (dawniej Gimnazjum nr 10), dzielnica Ligota-Ligocka Kuźnia
zad. 2: 	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dzielnica Orzepowice
zad. 3: 	Zespół Szkół Sportowych (dawniej Gimnazjum nr 2), dzielnica Maroko-Nowiny



Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Zad. 1. Proszę o uzupełnienie projektu w rozwiązanie pokazujące sposób mocowania obróbek blacharskich na dachu, bo do styropapy nie da się ich zamocować. Zgodnie z doświadczeniem wokół krawędzi dachu gdzie nie ma ogniomurów powinna być zamontowana impregnowana kantówka o wysokości styropapy. W projekcie i przedmiarze brak takiego rozwiązania. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o montaż kantówki pod obróbki blacharskie.
Odpowiedź. Proszę uwzględnić w wycenie montaż kantówki impregnowanej pod obróbki blacharskie w ilości 132,82 mb (KNR 4-01 0414-11/analogia).  W załączeniu dodatkowy rysunek: A-13.

Pytanie 2. Zad. 1. Proszę o uzupełnienie obmiaru o montaż kantówki pod nowe rynny.
Odpowiedź. Nowe rynny należy mocować hakami do kontrłaty.

Pytanie 3. Zad. 1. Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja 1.7.5 Nasada kominowa sztuk jedna.
Odpowiedź. Proszę nie wyceniać pozycji (wprowadzona pomyłkowo). 

Pytanie 4. Zad. 1. Proszę o przeliczenie poz. 1.7.6 ilość kratek na sztuki ponieważ na wlotach kominów wentylacyjnych zgodnie z opisem technicznym trzeba założyć kratki PCV 14 x 14 cm, a obmiar podaje w mb.
Odpowiedź. Należy zastosować ochronę liniową wylotów wentylacyjnych z siatki o oczkach ok. 10x10 m. Zwykłe kratki nie mogą być zastosowane z uwagi na znaczne ograniczenie powierzchni przepływu. Równocześnie skorygowano przedmiar ilości ochrony otworów wentylacyjnych, który proszę uwzględnić w wycenie: [2*(5,84+1,44+0,64*2+0,9+0,91+0,93*2+1,16+2*(0,9+1,3+1,38+1,6+1,56)+ 19,13) = 92,0 m]. 

Pytanie 5. Zad. 1. Proszę o poprawienie przedmiaru w poz. 1.8.1 dotyczącego obróbek blacharskich ponieważ omyłkowo przedmiar został 2 razy pomnożony przez 0,3 co zmniejszyło ilość faktycznie do wykonania obróbek o 57,11 m2 
Odpowiedź. Proszę o skorygowanie ilości obmiarowej zgodnie z poniższym zapisem:
0,3*(3,29+9,8*2+68,63*2+80,31+1,7+91,17+11,35)+15,27 = 118,674 m2.


Pytanie 6. Zad. 1. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie obróbek na czapkach kominowych ponieważ takie zapisy widnieją w opisie technicznym a przedmiar tego nie zawiera. Chyba że inwestor rezygnuje z wykonania obróbek na czapkach to proszę o taką informację.
Odpowiedź. Proszę uwzględnić w wycenie wykonanie obróbek na czapkach kominowych w ilości 21,173 m2 (KNNR 2 0504-02). 

Pytanie 7. Zad. 1. Proszę o doliczenie zgodnie z rysunkiem A-11 szczegół nr 12 obróbek podrynnowych ponieważ przedmiar zawiera tylko obróbki dorynnowe.
Odpowiedź. Proszę uwzględnić w wycenie wykonanie obróbek podrynnowych w ilości 64,8 m2 (KNR-W 2-02 0514-02).

Pytanie 8. Zad. 1. Proszę o poprawę przedmiaru na montaż obróbek w poz. 1.8.1 ponieważ wszystkie obróbki przyjęto o szerokości 30 cm a zgodnie z rysunkiem A-11 szczegół 13 i 14 na ogniomurach mamy co najmniej obróbki szerokie  na 77 cm co jest 2,5 raza więcej niż przyjął projektant.
Odpowiedź. Przedmiar jest dobrze policzony, attyk mamy tu tylko 19,33m x 0,79 m - i jest to ujęte w przedmiarze, pozostałe obróbki to obróbki krawędziowe dachu + nadrynnowe i wystarczy tam 0,3 m. 

Pytanie 9. Zad. 1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE; 
-brak pozycji utylizacji gruzu i ziemi- poz.1.1.28-18,27 m3; poz.1.3.11-11,12 m3; poz.1.5.7-11,36 m3.
Odpowiedź. Należy uwzględnić w wycenie wywóz i utylizację materiałów jw.  

Pytanie 10. Zad. 2. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE;
-brak pozycji utylizacji gruzu-poz.1.2.17-253.02 m3;poz. 1.3.27-2,97 m3;poz.1.4.26-9,49 m3;poz.1.5.23-317,74 m3;
Odpowiedź. Należy uwzględnić w wycenie wywóz i utylizację materiałów jw.  

-brak pozycji wywozu i utylizacji ziemi -WENTYLACJA,WOD.KAN. W KOTŁOWNI-poz. 2.3.18.
Odpowiedź. Należy uwzględnić w wycenie wywóz i utylizację materiałów jw.  

-czy w pozycjach -1.4.12 i 1.4.22 są prawidłowe obmiary ? 
Odpowiedź. Nie, proszę poprawić przedmiary. W obu poz. powinno być 0,9 x 2,0 = 1,8 m2. 



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 28 lutego 2018 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert odbędzie się 28 lutego 2018 r. o godz. 12:00 w sali 257.

 


