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Rybnik, dnia 14 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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ESOD: 2018-17419		1
ODPOWIEDZI NA PYTANIA


Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul. Kościuszki w dzielnicy Śródmieście.


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

Pytanie 1. W związku z kryteriami oceny za skrócenie terminu realizacji zadania 15 pkt. proszę o podanie;
a ) terminu rozpoczęcia robót, 
b ) dni pracy w tygodniu  i godzin pracy od -do
c ) czy istnieje możliwość pracy w soboty i niedziele od - do
d ) jaki zakres robót można wykonywać podczas roku szkolnego
e ) ile dni będzie szkoła wyłączona z możliwości wykonywania robót np. matury itp.
Odpowiedź. 
	Rozpoczęcie robót możliwe będzie niezwłocznie po podpisaniu umowy (konkretna data nie jest możliwa do określenia na obecnym etapie).
	W tygodniu, w czasie roku szkolnego praca jest możliwa w godzinach od 16-21.
	Praca w soboty jest możliwa w godzinach 7-15, w niedziele nie.
	W czasie roku szkolnego można prowadzić wszystkie prace, ale z zastrzeżeniem, że:

- codziennie po zakończeniu prac obiekt musi być sprzątany i gotowy do normalnych zajęć następnego dnia
- odcinki prowadzenia robót nie mogą całkowicie zamykać ciągów komunikacyjnych (ewakuacja).
	Prace w ogóle nie będą mogły być prowadzone od 18 kwietnia do końca maja 2018 (egzaminy gimnazjalne i matury). 



Pytanie 2. Część  administracyjnej - klatka schodowa
a) ze względu na brak możliwości oceny stanu technicznego podstopnic w razie konieczności należy uwzględnić wymianę ich?
b) nowe stopnice jak powinne być wykończone zaokrąglone, frezowane – proszę o szczegółowy opis
c) Sposób mocowania balustrady ozdobnej przy wymianie stopni wskazuje na konieczność jej demontażu i ponowny montaż – brak pozycji w przedmiarze czy należy to uwzględnić w ofercie?
d) W korytarzach są progi drewnianne wykonane z klepki dębowej czy należy uwzględnić ich renowację, jak tak to proszę o podanie w jakim zakresie.
e) Podesty drewniane powinny byś wykonane z drzewa dębowego – proszę o podanie opisu szczegółowego – typu materiału klepka deska wzoru układania.
f) Lamperie ozdobne – w przedmiarze uwzględniono dwukrotne malowanie ze szpachlowaniem wg opisu pani Kierownik Administracji przy oględzinach obiektu zakwestionowała tę pozycję. Czy rzeczywiście ma być odtworzona i zachowany wzór?
Odpowiedź. 
	Tak, proszę uwzględnić wymianę podstopnic.

Nowe stopnice powinny być wykonane w sposób odwzorowujący stan istniejący konstrukcji drewnianej stopnic, z wyłączeniem okładziny PCV i listwy aluminiowej (załącznik do SIWZ - dokumentacja fotograficzna: fot. 1, fot. 2).
W ofercie należy uwzględnić demontaż i ponowny montaż balustrady.
Należy przyjąć renowację progów drewnianych w zakresie ich szlifowania i lakierowania.
Podesty schodów drewniane dębowe powinny być wykonane z tego samego materiału co stopnice, we wzorze będącym kontynuacją stopni. 
	Malowanie lamperii należy wykonać z zachowaniem istniejącego wzoru (tak jak zostało to opisane w przedmiarze).



Pytanie 3. Schody główne 
a) Schody obecne licują stopień z podstopnicą – czy można wykonać nowy stopień na przykład z 1 cm kampinosem?
b) W przedmiarze schody mają być wykonane z prefabrykowanego lastriko, czy inwestor dopuszcza zamianę lastriko ma granit?
c) schody przy sali gimnastycznej są wylewane z lastrika a nie zakładane z prefabrykatów co po skuciu może okazać różnicę wysokości stopni. Proszę o wyjaśnienie tego zagadnienia.
d) Proszę o podanie opisu delatacji między schodami a podestami.
Odpowiedź. 
	Schody należy wykonać w sposób jak najbardziej odwzorowujący stan istniejący.

Schody należy wykonać z lastryko.
Wymianę okładziny schodów należy wykonać z uwzględnieniem  zrównania poziomów.  
Dylatacje należy wypełnić silikonowym materiałem uszczelniającym przeznaczonym do płyt betonowych/kamieni naturalnych.


Pytanie 4. Portiernia
a) W przedmiarze uwzględniono wykonanie zabudów z płyty o powyższonej odporności na wilgoć. Proszę o podanie typu forniru np.  syntetyczny, naturalny dębowy.
Odpowiedź. Proszę o przyjęcie forniru naturalnego dębowego.

Pytanie 5. Stolarka drzwiowa
a) Wypełnienia drzwi kasetonami są spękane .Proszę o rozwinięcie tego wątku co należy wykonać?
b) Nie zbędne do realizacji zadania jest wykonanie poprawek malarskich po opalaniu i szlifowaniu przy opaskach od strony klas. Proszę o opis wykonania tych prac.
c) Uzupełnienie lub wymiana szklenia drzwi. Proszę o podanie typu i wzoru szkła.
d) Uszkodzone zamki klamki rozety, czy należy wymienić je na nowe jak tak to proszę o opisy i wzory.
Odpowiedź. 
	Renowację drzwi należy przeprowadzić w taki sposób, aby zachować ich pierwotny kształt i wygląd; w przypadku elementów mocno uszkodzonych (nie nadających się do naprawy) należy założyć ich wymianę przy uwzględnieniu powyższego warunku.
	W trakcie renowacji stolarki drzwiowej należy zabezpieczyć pomieszczenia klasowe przed zanieczyszczeniem. W przypadku drobnych uszkodzeń powstałych wskutek prowadzonych robót należy wykonać malowanie ścian od strony klas w pasie szer. 30 cm wokół drzwi.
	Szkło gładkie przeźroczyste, bez wzoru o grubości 4 mm.
	Należy zastosować elementy mosiężne, w standardzie podstawowym, i wzornictwie zgodnym z wizualizacją przedstawioną w dokumentacji fotograficznej, która stanowi załącznik do dokumentacji przetargowej.   


Ponadto kolorystykę i dobór wszystkich materiałów wykończeniowych należy uzgadniać każdorazowo pisemnie z Użytkownikiem i Miejskim Konserwatorem Zabytków (dla m. Rybnika). 

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 19 lutego 2018 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 19 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w sali 257.




