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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 Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Na rysunku 02_18/02 (PZT) w legendzie, w części projektowane elem. zagospodarowania, zaznaczone są „wyznaczone miejsca postojowe”, w opisie na rysunku, te miejsca postojowe zaznaczone są jako istniejące. Proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy wskazane miejsca parkingowe, należą do zakresu tego zamówienia. 
Odpowiedź. Miejsca postojowe zostały wyznaczone na projekcie zagospodarowania terenu, żeby potwierdzić zgodność z miejscowym planem (ilość miejsc zależna od powierzchni usługi). W związku z tym, miejsca parkingowe są istniejące i nie należą do zakresu tego zamówienia. 

Pytanie 2. W zestawieniu stolarki znajduje się informacja dot. 7-komorowego oszklenia, zaś poniżej o wymaganym współczynniku 1,1W/m2K. Proszę o uściślenie, jakiego oszklenia wymaga inwestor – warunek 1,1W/m2K, można osiągnąć na oknach o mniejszej ilości komór, niż wspomniane.
Odpowiedź. W stolarce okiennej głównym kryterium wyboru okna powinno być spełnienie wymagań izolacyjności cieplnej, zapewnienie współczynnika przenikania ciepła Umax=1,1 [W/(m2·K)] oraz zachowanie kolorystyki podanej w stolarce. Zamawiający dopuszcza mniejszą ilość komór  pod warunkiem zachowania wymaganego współczynnika przenikania ciepła.

Pytanie 3. W kosztorysie budowlanym znajduje się fragment dot. układania kostki brukowej gr. 6cm 
z odzysku, jednak robotom rozbiórkowym ma ulegać nawierzchnia z kostki kamiennej 8cm. Proszę 
o uściślenie tej informacji, z jakiej kostki ma zostać wykonana nawierzchnia.
Odpowiedź. W kosztorysie budowlanym błędnie nazwano roboty rozbiórkowe. Rozbierana będzie kostka brukowa, grubości 6 cm, która następnie będzie ponownie wykorzystana.

Pytanie 4. Czy kostka brukowa użyta do wykonania nawierzchni ma być zwykła szara czy architektoniczna?
Odpowiedź. Kostka brukowa powinna zostać dopasowana do tej znajdującej się na terenie (szara typu behaton).

Pytanie 5. Proszę o informację, po czyjej stronie (Wykonawcy czy Inwestora) są koszty zajęcia drogi oraz wykonania naprawy po przyłączach?
Odpowiedź. Koszty zajęcia drogi oraz wykonania naprawy po przyłączach będą po stronie Wykonawcy.

Pytanie 6. Czy inwestor wyraża zgodę na wykonanie dachu płaskiego o spadku 1% w następującym układzie od góry : 
-Blacha stalowa 2,5mm
-Warstwa izolacji spełniająca odpowiednie wymagania (Wełna mineralna lub PIR lub PUR)
-Blacha trapezowa T7
Rozwiązanie to zapewni znaczne obniżenie kosztów inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu termoizolacyjności. 
Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza zamiany membrany dachowej na blachę stalową. Wykończenie dachu, w tym zastosowane spadki, należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.  

Pytanie 7. Czy do wykonania ściany REI 120 Inwestor wymaga zastosowania betonu architektonicznego?
Odpowiedź. Zgodnie z dokumentacją należy wykonać ścianę REI 120 z betonu architektonicznego (licowego).

Pytanie 8. Czy inwestor dopuszcza zastosowanie pustaka ceramicznego z tynkiem do wykonania ściany technicznej o parametrach REI120?
Odpowiedź. Inwestor nie dopuszcza zastosowania sugerowanego pustaka ceramicznego z tynkiem do wykonania ściany technicznej. Zgodnie z dokumentacją należy wykonać ścianę REI 120 z betonu licowego.

Pytanie 9. Czy inwestor dopuszcza zastosowanie w podłodze izolacji z wełny mineralnej o gr. 20 cm zamiast izolacji z piany zamkniętokomórkowej (PUR) 12 cm ?
Odpowiedź. W przypadku realizowania obiektu w technologii modułowej – tj. zgodnie z projektem budowlanym, Inwestor nie wyraża zgody na zastosowanie w podłodze izolacji z wełny mineralnej. Podłogę należy wykonać w układzie warstw jak w projekcie.

Pytanie 10. Proszę o informację o typie i rodzaju istniejących kabli energetycznych wymagających zabezpieczenia.
Odpowiedź. Kable przeznaczone do zabezpieczenia są kablami niskiego napięcia - wszystkie, poza jednym, ułożonym  od strony zachodniej, oznaczonym na planie zagospodarowania terenu eSX, który zasila transformator 20/0,4 kV i jest kablem 20 kV.

Pytanie 11. Proszę o informację dotyczącą możliwości wyłączenia napięcia w istniejącej instalacji elektrycznej na czas prowadzenia robót zabezpieczających. 
Odpowiedź. Wszystkie kable są na majątku i w eksploatacji Miasta Rybnika - MOSiR Rybnik. W związku z tym wyłączenia należy uzgadniać z MOSiR Rybnik. Wyłączenia kabli nn dokonają służby techniczne MOSiR Rybnik, natomiast wyłączenie i załączenie kabla 20 kV należy zlecić do Zakładu Energetycznego - Tauron Dystrybucja.

Pytanie 12. Proszę o możliwość zamiennego zastosowania rolet aluminiowych w kasecie nadstawnej. (nie antywłamaniowych) 
Prośba moja jest podyktowana technologią wykonania obiektu kontenerowego. W obiektach modułowych tego typu rolety zewnętrzne antywłamaniowe nie będą spełniać swojego zastosowania ponieważ są one montowane na zewnątrz przez co nie spełniają warunku antywłamaniowości. 
Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powyższej zmiany.

Pytanie 13. Proszę o możliwość rezygnacji ze świetlików dachowych. Jest to element znacznie podnoszący koszty inwestycji.
Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z świetlików dachowych, niezależnie od przyjętej technologii budowy obiektu.

Pytanie 14. W przypadku rezygnacji ze świetlików dachowych, wykonawca proponuje zastosowanie czterech okien O01 w pomieszczeniach szatni. (po dwa na pomieszczenie).
Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z świetlików dachowych, a tym samym na powyższe. 

Pytanie 15. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie w podłodze blachy trapezowej T-12 ocynkowanej zamiast wymienionej w projekcie T-6?
Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zastosowanie blachy trapezowej T-12 

Pytanie 16. Czy inwestor dopuszcza zastosowanie ścian wewnętrznych z płyt warstwowych 10cm z rdzeniem PIR? (bez okładzin zewnętrznych tzn. bez płyt GK, bez płytek na ścianach). Pozwala to znacznie obniżyć koszty zachowując przy tym wysokie funkcje użytkowe. 
Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza do rezygnacji z płytek.

Pytanie 17. Czy wykonanie kurtyny powietrznej należy do zakresu tego zamówienia?
Odpowiedź. Kurtyna powietrzna należy do zakresu zamówienia.

Pytanie 18. Proszę o zmianę w projekcie umowy w §16 1. 2) 0,2% na 0,01%
Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 19. Proszę o zmianę w projekcie umowy w §16 1. 3) 0,1% na 0,01%
Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 20. Czy Inwestor dopuszcza wykonanie instalacji elektrycznej natynkowo?
Odpowiedź. Inwestor nie dopuszcza wykonania instalacji natynkowo.

Pytanie 21. Czy Inwestor dopuszcza wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej natynkowo?
Odpowiedź. Inwestor dopuszcza częściowe wykonanie instalacji natynkowo (piony), natomiast bezwzględnie będzie wymagał ich obudowania. 

Pytanie 22. Czy do wykonawcy poza przygotowaniem pełnej dokumentacji dotyczącej uzyskania pozwolenia na użytkowanie jest również uzyskanie tego pozwolenia?
Odpowiedź. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu należy do Zamawiającego, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w czynnościach odbiorowych.

Zamawiający informuje, że jest w trakcie opracowywania pozostałych odpowiedzi na pytania Wykonawców. W związku z tym zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 26 sierpnia 2019r. do godziny 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali 257.

Ostateczny termin składania i otwarcia ofert zostanie podany w piśmie zawierającym odpowiedzi na pytania Wykonawców.



