ESOD:  \* MERGEFORMAT 2018-48419		
Przyg.: ZP/25









file_0.png


Rybnik, dnia 4 maja 2018 r.

PREZYDENT MIASTA RYBNIKA
44-200 RYBNIK ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
tel. 32 43 92 000 fax 32 42 24 124
rybnik@um.rybnik.pl

 


ZP.271.50.2018




2018-48419
file_1.png



ESOD:  \* MERGEFORMAT 2018-48419		1
Przyg.: ZP/25
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 (instalacje odgromowe 
i wentylacja mechaniczna), z podziałem na zadania:
zad. 1:	IV Liceum Ogólnokształcące w dzielnicy Chwałowice (sala gimnastyczna)
zad. 2:	Przedszkole nr 7 w dzielnicy Północ 
zad. 3:	Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 „PRZYSTAŃ” w dzielnicy Śródmieście 
zad. 4:	Ochotnicza Straż Pożarna w dzielnicy Boguszowice Stare (II etap) 

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

DOTYCZY ZADANIA NR 1
Pytanie 1: 
Zgodnie z przedmiarem robót ilość rozbieranych i odtwarzanych nawierzchni są dokładnie takie same. Zamawiający zakłada więc, że 100% elementów nawierzchni (kostka brukowa, płyty chodnikowe, płyty ażurowe i obrzeża) zostanie powtórnie ułożone do wykonania nawierzchni. 
Z uwagi na występujące w trakcie użytkowania oraz przy rozbiórkach zniszczenia części elementów proszę o potwierdzenie, że Zamawiający uzupełni konieczne ilości prefabrykatów, względnie proszę o korektę przedmiaru robót.
Odpowiedź 1: 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić ostrożnie, w sposób nie powodujący zniszczenia elementów, będących w dobrym stanie technicznym, a przeznaczonych do ponownego zabudowania.

Pytanie 2: 
Przewidywane jest rozebranie i powtórne ułożenie obrzeży 30x8 cm wraz z ławą betonową. Roboty te spowodują konieczność odtworzenia oraz uzupełnienia warstw podbudowy po wykonaniu nowej ławy. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.
Odpowiedź 2: 
Ponowne wbudowanie obrzeży łączy się z odtworzeniem nawierzchni, co zostało ujęte w przedmiarze robót. W pozycjach związanych z odtworzeniem nawierzchni należy uwzględnić równoczesne uzupełnienie podbudowy wzdłuż linii obrzeży na ławie betonowej.


Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie 
w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 
9 maja 2018 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się 9 maja 2018 r. 
o godz. 10:30 w sali 257.



