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Dotyczy: 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 – etap II”, z podziałem na zadania:
zad. 1:	Przedszkole nr 17, dz. Smolna
zad. 2:	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice
zad. 3:	Przedszkole nr 43, dz. Maroko-Nowiny
zad. 4:	Szkoła Podstawowa nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny
zad. 5:	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście
zad. 6:	Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce
zad. 7:	Szkoła Podstawowa nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12), dz. Niewiadom
zad. 8:	Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle
Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1: 
Prosimy o potwierdzenie, że w obiektach gdzie przewidziano wymianę węzła cieplnego, a nie przewidziano wymiany instalacji C.O., montaż armatury znajdującej się poza węzłem cieplnym innej niż wskazanej wprost w dokumentacji projektowej nie będzie leżał po stronie wykonawcy.
Odpowiedź 1: 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac zgodnie z zakresem opisanym 
w dokumentacji projektowej.


Pytanie 2: 
Prosimy o potwierdzenie, że stan techniczny instalacji elektrycznej umożliwia podłączenie nowych urządzeń (opraw, węzłów cieplnych itp) oraz o deklaracje, że wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót otrzyma potwierdzające to oświadczenie wystawione przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
Odpowiedź 2: 
Tak, stan techniczny instalacji elektrycznej umożliwia podłączenie nowych urządzeń. Nie ma potrzeby deklarowania potwierdzenia tego faktu odrębnym oświadczeniem. 

zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice (pytania 3-21)
Pytanie 3: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. nr 10, projekt budowlany) należy zamontować 12 szt. okien PCV nr O28 o wymiarach 115 x 105 cm, natomiast na rysunku projektowym (rys. nr 1, projekt budowlany)  w/w okna mają wymiary 120 x 110 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 3: 
Okno O28 / 12 szt., prawidłowy wymiar okna: 115 x 105 cm.

Pytanie 4: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. nr 10, projekt budowlany) należy zamontować 9 szt. okien PCV nr O23 o wymiarach 90 x 65 cm, natomiast na rysunku projektowym (rys. nr 1, projekt budowlany) jedno z tych okien (pomieszczenie nr 0.10) ma wymiar 100x70 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 4: 
Okno O23 / 9 szt., prawidłowy wymiar okna: 90 x 65 cm.

Pytanie 5: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. nr 10, projekt budowlany) należy zamontować 3 szt. okien PCV nr O19a o wymiarach 90 x 160 cm, natomiast na rysunku projektowym (rys. nr 4, projekt budowlany)  w/w okna znajdujące się w pomieszczeniu nr 3.8. mają wymiar 95 x 210 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 5: 
Okno O19a / 3 szt., prawidłowy wymiar okna: 90 x 160 cm.

Pytanie 6: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. nr 10, projekt budowlany) należy zamontować 2 szt. okien PCV nr O1a o wymiarach 140 x 190 cm, natomiast na rysunku projektowym (rys. nr 2, projekt budowlany) jedno z okien znajdujące się w pomieszczeniu nr 1.27. ma wymiar 137 x 210 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 6: 
Okno O1a / 2 szt., prawidłowy wymiar okna: 140 x 190 cm.

Pytanie 7: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. nr 10, projekt budowlany) należy zamontować 1 szt. okna nr O5 o wymiarach 575 x 200 cm, natomiast na rysunku projektowym (rys. nr 2, projekt budowlany) w/w okno znajdujące się w pomieszczeniu nr 1.42 ma wymiar 580 x 200 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o określenie materiału z jakiego należy wykonać okno, gdyż wg w/w zestawienia okno należy wykonać jako „okno drewniane PCV”, a rodzaj materiału ma wpływ na cenę.
Odpowiedź 7: 
Okno O5 / 1 szt., prawidłowy wymiar okna: 575 x 200 cm; materiał: PCV.

Pytanie 8: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. nr 10, projekt budowlany) należy zamontować 3 szt. okien nr O15 o wymiarach 90 x 125 cm, natomiast na rysunku projektowym (rys. nr 3, projekt budowlany) w/w okna znajdujące się w pomieszczeniu nr 2.14. mają wymiar 90 x 130 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 8: 
Okno O15 / 3 szt., prawidłowy wymiar okna: 90 x 125 cm.

Pytanie 9: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. nr 10, projekt budowlany) należy zamontować 2 szt. okien PCV nr O22. W związku z tym, iż są to okna łukowe prosimy o potwierdzenie, że nawietrzniki w w/w oknach mogą być zamontowane w dolnej ramie okna.
Odpowiedź 9: 
Tak, w oknach łukowych nawiewniki należy zamontować w dolnych ramach okien.

Pytanie 10: 
W opisie technicznym projektu budowlanego (dział 2, pkt 2.5, ppkt 2.5.1, uwaga 1) oraz zestawieniu stolarki (rys. nr 10, projekt budowlany) jest mowa o zestawieniu nawietrzników, natomiast w udostępnionej dokumentacji brak takiego zestawienia. Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji.
Odpowiedź 10: 
Zestawienie nawiewników w załączeniu; Przypomina się, że zgodnie z zapisami w pliku „271.85.2018 _ UWAGI _ termomodernizacja 1-8.pdf” w ofercie należy ująć nawiewniki okienne higrosterowalne z możliwością przełączenia ich w tryb automatyczny ciśnieniowy.

Pytanie 11: 
Zgodnie z rysunkami poglądowymi znajdującymi się w zestawieniu stolarki (rys. nr 10, projekt budowlany) w oknach należy wykonać szprosy. Prosimy o określenie czy mają być to szprosy między szybowe czy naklejane (jednostronne zewnętrzne lub wewnętrzne albo duplex, tj. rzeczywiste) oraz jaka ma być ich szerokość i kolor – ma to wpływ na cenę.
Odpowiedź 11: 
Szprosy jednostronne, naklejane, zewnętrzne. Kolor jak kolor stolarki tj. biały. Szprosy szerokie, ok. 80 mm, szprosy wąskie ok. 10 mm.

Pytanie 12: 
Prosimy o określenie rodzaju wkładu szybowego w oknach, które należy zamontować 
w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego, ponieważ ma to wpływ na cenę.
Odpowiedź 12: 
Wkład szybowy jednokomorowy, Umax ≤ 1,1 W/m2*K.

Pytanie 13: 
Ilości i wymiary okien z zestawienia stolarki (rys. nr 10, projekt budowlany) nie pokrywają się z ilościami i wymiarami podanymi w przedmiarze budowlanym (poz. 151, 152, 153, 162, 163, 174 i 182). Prosimy o ponowne zweryfikowanie obmiarów przedmiaru budowlanego.
Odpowiedź 13: 
Przedmiar jest elementem pomocniczym, ofertę należy przygotować w oparciu do dokumentację.

Pytanie 14: 
Zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego (dział 2, pkt 2.5, ppkt 2.5.1) należy zamontować parapety wewnętrzne PCV „o szerokości ok. wnęki okiennej + ok. 2 cm poza lico ściany”. W przedmiarze robót budowlanych znajduje się w łącznie 257,38 m parapetów PCV do zamontowania (poz. 155 i 167), natomiast licząc zgodnie z wymaganiami podanymi w opisie technicznym łączna suma parapetów okiennych do wykonania jest większa niż w przedmiarze. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 14: 
W przedmiarze i dokumentacji długości parapetów są uśrednione z uwagi na niedokładności wykonawcze istniejącego obiektu. W opisie technicznym punkt. 2.5.1. znajduje się uwaga „1. Pomiary stolarki wraz z parapetami należy wykonać przed realizacją zamówienia na miejscu, stolarkę wyposażyć w nawietrzaki zgodnie z zestawieniem nawietrzaków.” 

Pytanie 15: 
Zgodnie z przedmiarem budowlanym należy zamontować parapety wewnętrzne PCV (poz. 155 i 167). Prosimy o podanie głębokości i jednoznaczne określenie koloru w/w parapetów wewnętrznych, gdyż ma to wpływ na cenę.
Odpowiedź 15: 
Parapety wewnętrzne w kolorze białym. Z uwagi na różnice w osadzeniu stolarki przyjęto średnie głębokości 51cm. Przed zamówieniem parapetów należy dokonać pomiarów z natury z uwagi na zróżnicowaną grubość ścian poszczególnych segmentów.


Pytanie 16: 
Zgodnie ze specyfikacją techniczną projektu budowlanego (szczegółowa specyfikacja techniczna B-05.00.00, pkt 2, ppkt 2.2) należy wykonać okna w kolorze białym, natomiast 
w opisie technicznym (dział 2, pkt 2.5, ppkt 2.5.1, uwaga 3) znajduje się informacja, iż „kolor brązowy okien, drzwi i parapetów zewnętrznych należy dostosować do koloru drzwi wejścia głównego w budynku głównym najstarszym”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz 
o jednoznacznie określenie koloru w/w drzwi wejścia głównego, do których należy dostosować kolor stolarki okiennej, drzwiowej oraz parapetów – kolor ma wpływ na cenę.
Odpowiedź 16: 
Poniżej, poglądowe zdjęcie istniejących drzwi. Dla nowej stolarki i parapetów należy dobrać kolor jak najbardziej zbliżony, w oparciu o wzornik kolorów wybranego producenta.
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Pytanie 17: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. nr 10, projekt budowlany) i przedmiarem budowlanym (poz. 184) należy zamontować 1 szt. drzwi aluminiowych nr D7 o wymiarach w świetle przejścia 90 x 210 cm, natomiast na rysunku projektowym (rys. nr 1, projekt budowlany) drzwi znajdujące się w pomieszczeniu nr 0.1. mają wymiar w świetle przejścia 93 x 185 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 17: 
Drzwi D7 / 1 szt., prawidłowy wymiar w świetle ościeżnicy 90 x 200 cm.

Pytanie 18: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. nr 10, projekt budowlany) i przedmiarem budowlanym (poz. 232) należy zamontować 1 szt. drzwi aluminiowych nr D9 o wymiarach w świetle przejścia 90 x 210 cm, natomiast na rysunku projektowym (rys. nr 1, projekt budowlany) drzwi znajdujące się w pomieszczeniu nr 0.29. mają wymiar w świetle przejścia 95 x 210 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 18: 
Drzwi D9 / 1 szt., prawidłowy wymiary w świetle ościeżnicy 90 x 200 cm.

Pytanie 19: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. nr 10, projekt budowlany) i przedmiarem budowlanym (poz. 358) należy zamontować 1 szt. drzwi aluminiowych nr DW2 o wymiarach w świetle przejścia 90+30 x 210 cm, natomiast na rysunku projektowym (rys. nr 2, projekt budowlany) drzwi znajdujące się w pomieszczeniu nr 1.36. mają wymiar w świetle przejścia 90+30 x 200 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 19: 
Drzwi DW2 / 1 szt., prawidłowy wymiary w świetle ościeżnicy (90 + 30) x 200 cm.

Pytanie 20: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. nr 10, projekt budowlany) należy zamontować drzwi aluminiowe nr DW2 i D2 (rys. nr 2 projektu budowlanego, pomieszczenia nr 1.36. i 1.37.) ze szkłem bezpiecznym. Prosimy o określenie kategorii szkła bezpiecznego oraz czy ma być ono obustronne czy jednostronne – ma to wpływ na cenę.
Odpowiedź 20: 
Szkło 33.1 VSG obustronne.

Pytanie 21: 
W pozycjach obejmujących dostawę i montaż drzwi aluminiowych (poz. 156, 165, 166, 184, 185, 232, 358 i 359) podane obmiary są wymiarami w świetle przejścia (zaniżone). Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze powierzchni rzeczywistej drzwi do wykonania wraz 
z ościeżnicami.
Odpowiedź 21: 
Podane wymiary są prawidłowe. Zgodnie z dokumentacją projektową wymiary podaje się świetle ościeżnic. Zewnętrzne wymiary stolarki uzależnione są od zastosowanych profili wybranego producenta.

zad. 6: Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce
Pytanie 22: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej (rys. nr 27, projekt budowlany) należy zamontować 4 szt. okien PCV nr O1 o wymiarach 93 x 50 cm, natomiast na rysunku projektowym (rys. nr 20, projekt budowlany) oraz w przedmiarze budowlanym (poz. 94 i 95) w/w okna mają wymiar 93 x 43 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 22: 
Okno O1 / 4 szt., prawidłowy wymiar okna: 93 x 50 cm.

zad. 7: Szkoła Podstawowa nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12), dz. Niewiadom 
(pytania 23-26)
Pytanie 23: 
W dokumentacji w części Projektu Architektoniczno Budowlanym nie ujęto rzutów kondygnacji z naniesionymi zmianami. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
Odpowiedź 23: 
Wszystkie zmiany, tj. wymiana stolarki, zostały opisane na rysunku elewacji. Nie ma konieczności powielania tych samych informacji na rzutach kondygnacji.

Pytanie 24: 
Zgodnie z dokumentacją tj. zestawienie stolarki (rys. A_04, projekt budowlany), drzwi D1 są to drzwi zewnętrzne drewniane prawe na poziomie piwnicy, natomiast według widoku elewacji oraz rzutu inwentaryzacji są to drzwi lewe na parterze. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, dodatkowo prosimy o informację czy drzwi D1 mają być zwykłe pełne drewniane czy mają posiadać ozdobne elementy zgodnie z widokiem elewacji.
Odpowiedź 24: 
Drzwi D1 znajdują się na parterze i są to drzwi prawe. Należy wykonać bez elementów ozdobnych.

Pytanie 25: 
W dokumentacji w zestawieniu stolarki wyszczególniono 2 szt okna O2 o wymiarach 1,00 x 2,12 m oraz 6 szt okien O3 o wymiarach 1,45 x 0,85 m, natomiast zgodnie z widokami elewacji do wymiany jest 1 szt okna O2 oraz 2 szt okien O3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji.
Odpowiedź 25: 
Nie ma rozbieżności w dokumentacji. Proszę dokładnie przeanalizować rysunki elewacji.


Pytanie 26: 
W przedmiarze budowlanym (poz.: 68 d.2. 2.1 do 71 d.2. 2.1) uwzględniono zakup okien O1, O2, O3, O4 oraz podano ich wymiary, które różnią się od wymiarów podanych
w dokumentacji i zestawieniem stolarki (rys A_04). W związku z powyższym zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności w obmiarach.
Odpowiedź 26: 
Pomyłka w przedmiarze. Do wyceny należy przyjąć wymiary z zestawienia stolarki (wymiary zewnętrzne zestawu).

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 20 grudnia 2018 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 
20 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali 257.
Zamawiający informuje, że jest w trakcie opracowywania kolejnych odpowiedzi na pytania Wykonawców. 
Ostateczny termin składania i otwarcia ofert zostanie podany w piśmie zawierającym odpowiedzi na pytania Wykonawców.





