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Rybnik, dnia 28 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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ODPOWIEDZI NA PYTANIA


Dot.: 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”, z podziałem na zadania:
zad. 1:	Szkoła Podstawowa nr 4 (dawniej Gimnazjum nr 10), dzielnica Ligota-Ligocka Kuźnia
zad. 2: 	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dzielnica Orzepowice
zad. 3: 	Zespół Szkół Sportowych (dawniej Gimnazjum nr 2), dzielnica Maroko-Nowiny

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

Pytanie:
zad. 1: Szkoła Podstawowa nr 4 (dawniej Gimnazjum nr 10), dzielnica Ligota-Ligocka Kuźnia
 Zamieszczony w odpowiedziach na nasze pytania szczegół A13 nie ma nic wspólnego z stanem istniejącym ponieważ projektant zapomniał o tym iż ściany też będą docieplone styropianem gr. 16 cm co przesuwa linie okapu i obróbek o 16 cm poza istniejący obrys dachu. Obecnie wszystkie rynny oraz obróbki wiatrowe przylegają do ścian co po dociepleniu spowoduje ich przesunięcie o 16 cm. Można zostawić rozwiązanie projektanta ale powstaje mostek termiczny na łączeniu płaszczyzny dachu i ściany oraz dodatkowa obróbka blacharska. W załączeniu rysunki przedstawiające stan istniejący i jaki powinien być po dociepleniu.
Proszę o poprawę szczegółu A13 i zamieszczenie właściwych obmiarów na montaż kantówek i desek doczołowych.
Kantówki należy założyć po całym obrysie dachu bez ścian na których są ogniomury. 
Nie rozwiazanie tego problemu będzie rodzić w trakcie realizacji zapłatę przez inwestora robót dodatkowych ponieważ zamieszczone rozwiazanie jest nieadekwatne do stanu istniejącego i projektu termomodernizacji.
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Odpowiedź:
W załączeniu poprawiony rysunek A-13. Równocześnie proszę o skorygowanie ilości obmiarowych:
a) kantówki impregnowanej do łącznej wielkości 309,36 mb (zgodnie odpowiedzią nr 1 z dnia 23.02.2018 było 132,82 mb);
b) obróbek blacharskich podrynnowych do łącznej wielkości 79,69 m2 (zgodnie odpowiedzią nr 7 z dnia 23.02.2018 było 64,80 m2).
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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 5 marca 2018 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert odbędzie się 5 marca 2018 r. o godz. 12:00 w sali 257.

 


