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Rybnik, dnia 17 stycznia 2020 r.


ESOD:  \* MERGEFORMAT 2020-7427		
Przyg.: ZP/24
1/2
Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika https://bip.um.rybnik.eu/rodo. Kontakt do Inspektora ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika: iod@um.rybnik.pl.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku w dzielnicy Chwałowice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pożarowej i placu zabaw w ramach ww. zadania.

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

Pytanie 1. Czy adaptacja szkoły na przedszkole przeprowadzona została z doprowadzeniem strefy przedszkolnej do kategorii ZLII czy ZLIII?
Odpowiedź. Strefa przedszkola (parter budynku) została zaprojektowana zgodnie z wymogami kategorii ZL II, natomiast strefa szkoły i archiwum (I i II piętro) ZL III.

Pytanie 2. Przedłożony projekt budowlany został uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw ppoż z uwagami - proszę o wskazanie uwag rzeczoznawcy.
Odpowiedź. Rzeczoznawca nie określił uwag, a jedynie konieczność doprojektowania drogi p.poż. 
 
Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie drogi ppoż? Rozwiązanie wskazane w dokumentacji projektowej wiąże się z koniecznością wykonania zjazdu publicznego w niewielkiej odległości od skrzyżowania. Czy Zamawiający posiada warunki techniczne na lokalizację nowego zjazdu publicznego? Lokalizacja zjazdu publicznego  w obszarze skrzyżowania wymaga uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, a biorąc pod uwagę zapadające rozstrzygnięcia może się okazać niemożliwe do uzyskania
Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza wykonanie drogi ppoż. o innym przebiegu. Warunki dotyczące wykonania nowego zjazdu publicznego nie zostały wydane. 

Pytanie 4. Czy dla adaptacji budynku szkoły została wykonana ekspertyza z zakresu ochrony ppoż?
Odpowiedź. Nie wykonano ekspertyzy z zakresu ochrony p poż.

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 stycznia 2020 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się 27 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 w sali 257.



