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Rybnik, dnia 20 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: 2018-20645		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. Prosimy o informację czy schody wraz z balustradą po renowacji mają odzyskać kolor naturalnego drewna pokrytego bejcą i lakierem czy mają być pomalowane lakierem kryjącym w kolorze wybranym przez Zamawiającego.
Odpowiedź. W przypadku stopni i podestu, które to elementy zostaną wymienione na nowe, należy wykonać bejcowanie i lakierowanie bezbarwne. Elementy balustrad należy przeszlifować, a następnie pomalować lakierem kryjącym (kolor, z palety wybranego producenta, Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków).

Pytanie 2. Prosimy o wskazanie w których pozycjach przedmiaru dotyczących instalacji elektrycznych ujęta jest przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej (monitoringu i alarmowej) portierni oraz czy będzie na to projekt.
Obecnie na suficie istniejącej portierni umieszczona jest duża ilość przewodów a SIWZ nie wskazuje jakie działania w stosunku do nich należy podjąć.
Odpowiedź. W załączeniu uzupełniający przedmiar robót.

Pytanie 3. Prosimy o wyjaśnienie czy w poz.30 renowacja drzwi 39,71 m2 jest również uwzględniony współczynnik 2,75 zastosowany w poz. 83 w ilości 132,825 m2?
Odpowiedź. W poz. 30 przedmiaru robót współczynnik nie został omyłkowo uwzględniony. Proszę o skorygowanie tej pozycji poprzez zastosowanie współczynnika 2,75, a co za tym idzie skorygowanie ilości obmiarowej w pozycji w następujący sposób:
39,71 x 2,75 = 109,20 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 23 lutego 2018 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 23 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w sali 257.




