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Rybnik, dnia 18 maja 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. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w dzielnicy Kamień z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.


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

Pytanie 1. Czy prawidłowy jest przedmiar robót budowlanych poz. 3.1.3, 3.1.5 i 3.1.6.? Ilości wynikowe wydają się być dziesięciokrotnie zaniżone.
Odpowiedź. Przedmiar robót budowlanych w pozycjach:  3.1.3, 3.1.5 i 3.1.6. został błędnie wyliczony, wskutek czego ilości wynikowe zostały dziesięciokrotnie zaniżone. Prosimy przy wycenie ofertowej przyjąć, następujące skorygowane ilości: 

W poz. 3.1.3
Ręczne wypełnienie na gr. 10 mm szczeliny specjalistyczną zaprawą (zastosowanie materiałów zgodnie z dokumentacją projektową)
ZKNR C-2 0809-01
B 01.02
Winno być : 0,4*0,1*700,00 = 28,00 dm3

W poz. 3.1.5
Ręczne wypełnienie na gr. 10 mm szczeliny specjalistyczną zaprawą (zastosowanie materiałów zgodnie z dokumentacją projektową)
ZKNR C-2 0809-01
B 01.02
Winno być : 0,4*0,1*700,00 = 28,00 dm3 

W poz.3.1.6
Zwilżenie wodą i kolejna warstwa zaprawy - ręczne wypełnienie na gr. 10 mm szczeliny specjalistyczną zaprawą (zastosowanie materiałów zgodnie z dokumentacją projektową)
ZKNR C-2 0809-01
B 01.02
Winno być : 0,4*0,1*2*700,00 = 56,00 dm3

Ponadto, w pozycji 3.1.1
Wykucie bruzd poziomych 4x4 cm w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie szczelin w murze
KNR 4-01 0336-01
B 01.01
prosimy przyjąć do wyceny ofertowej: 70,00 m

Pytanie 2. Jakie łączniki balkonowe HIT mają być zastosowane dla realizacji daszku poz. 1.4 (rys. 35-0-0 projektu wykonawczego konstrukcji i poz. 3.4.10 przedmiaru robót budowlanych).
Odpowiedź. Dla realizacji daszku poz. 1.4 (rys. 35 projektu wykonawczego konstrukcji i poz. 3.4.10 przedmiaru robót budowlanych) należy zastosować systemowe balkonowe łączniki termoizolacyjne tego samego typu co dla daszków: poz. 1.1, poz. 1.2 oraz poz. 1.3 (rys. 35 projektu wykonawczego konstrukcji i poz. 3.4.1, 3.4.4 oraz 3.4.7 przedmiaru robót budowlanych); winny to być łączniki z izolacją grubości 120 mm, dostosowane do zakotwienia w elementach żelbetowych przedstawionych na rys. 35 projektu wykonawczego konstrukcji (płyta daszka z jednej strony i belka nadprożowa o szerokości 25cm po stronie drugiej); rodzaj zakotwienia w płycie i w belce (np.: pręt żebrowany, odkuwka z poszerzeniem kotwiącym w betonie) zależnie od przyjętego w Państwa ofercie systemu łączników balkonowych.
Uwaga: w cenie zabudowania łączników balkonowych (poz. 3.4.1, 3.4.4, 3.4.7 oraz 3.4.10 przedmiaru robót) należy ująć koszt zbrojenia dodatkowego (pręty poprzeczne, strzemiona, itp.) zalecanego przez producenta systemu łączników dla właściwego zakotwienia łącznika przyjętego w ofercie i dla zapewnienia pełnej współpracy zbrojenia: daszka, łącznika i pozostałej konstrukcji monolitycznej budynku (nadproża żelbetowego).

Pytanie 3. Co oznacza sekwencja „3 x” w oznaczeniu „3 x HIT-SP MVX-0404-19-100-30” na rys. 35-0-0 projektu wykonawczego konstrukcji.
Odpowiedź. Przedmiotowa sekwencja („3 x”) odnosiła się w zamiarze projektanta do liczby elementów 100-centymetrowych łącznika termoizolacyjnego, co w przybliżeniu odpowiadałoby daszkowi wg poz. 1.3 (na rys. 35 projektu wykonawczego konstrukcji) którego długość wynosi 330cm, a jest błędne dla daszków pozostałych (o innych wymiarach); ze względu na różne długości poszczególnych daszków [525cm; 655cm; 330cm i 870,5cm] miarodajną łączną długość potrzebnych elementów łącznika termoizolacyjnego prosimy przyjąć i wycenić wg pozycji: 3.4.1, 3.4.4, 3.4.7, oraz 3.4.10 przedmiaru robót i informacji producenta systemu łączników przyjętego w ofercie.

Pytanie 4. W dziale 3.4 przedmiaru robót budowlanych „Elementy konstrukcyjne żelbetowe - daszki poz. 1.1 - 1.4” konsekwentnie podawane są podstawy na wykonanie monolitycznych żelbetowych płyt stropowych z dopiskiem „daszek prefabrykowany niewykończony”; proszę o jednoznaczne określenie technologii wykonania daszków, a w przypadku daszków prefabrykowanych - określenie konstrukcji prefabrykatów (jak transportować daszek 1.2 przy wykonaniu go ze zbrojeniem jak na rysunku?)
Odpowiedź. Po ponownej analizie dokumentacji projektowej i uzgodnieniu z Projektantem, Zamawiający rezygnuje z wymogu prefabrykacji daszków żelbetowych opisanych w dziale 3.4 przedmiaru robót budowlanych. Przedmiotowe daszki należy wycenić w technologii monolitycznej, tj. jako zadeskowane i wylane na budowie, z jednoczesnym połączeniem daszka i konstrukcji (nadproża) budynku za pomocą systemowego łącznika termoizolacyjnego (tzw. „balkonowego”), zgodnie z zaleceniami producenta systemu łączników przyjętego w ofercie i z zapewnieniem pełnej współpracy zbrojenia: daszka, łącznika i pozostałej konstrukcji monolitycznej budynku (nadproża żelbetowego).
W związku z przyjęciem technologii monolitycznej dla wykonania daszków żelbetowych opisanych w rozdziale 3.4 przedmiaru robót budowlanych, w pozycjach rozdziału 3.4 (przedmiaru robót budowlanych) usuwa się z opisu pozycji słowa: „prefabrykowany” oraz „prefabrykowany niewykończony”. 

Pytanie 5. W związku z przygotowywaniem oferty przetargowej na zadanie j.w. proszę o sprecyzowanie materiałów i konstrukcji podokienników oraz balustrad zewnętrznych przewidzianych do osadzenia w obiekcie.
Odpowiedź. Zamawiający informuje, że:
podokienniki (parapety) wewnętrzne (poz. 4.1.7 do 4.1.9 przedmiaru) prosimy wycenić w ofercie jako parapety z PCV komorowe, wykonane z wysokogatunkowego, twardego PCV, okleinowane termicznie utwardzoną powłoką posiadającą zwiększoną odporność na zarysowania, kolor okleiny proszę przyjąć do wyceny jako jasno-szary (do ewentualnego doprecyzowania z Użytkownikiem, zależnie od kolorystyki wnętrz),
	parapety zewnętrzne prosimy wycenić w ofercie jako wykonane, w analogii do obróbek blacharskich zewnętrznych, z blachy stalowej (zabezpieczonej przez ocynkowanie) i powlekanej na kolor RAL 7016 -antracyt, zgodnie z opisem kolorystyki w projekcie budowlanym,

wszelkie balustrady (w tym schodowe), pochwyty i poręcze (w tym dla niepełnosprawnych) wycenić należy w ofercie jako wykonane ze stali nierdzewnej.  

Pytanie 6. Wydaje się, że w przedmiarze robót budowlanych poz. 6.3.3. jest powtórzeniem poz. 3.4.10 do 3.4.12 oraz częściowo 3.4.13 i 3.4.14. Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.
Odpowiedź. Tak, pozycja 6.3.3 przedmiaru stanowi omyłkowe powtórzenie zakresu robót (daszek nad bramami garażowymi) opisanego w przedmiarze w rozdziale 3.4; wobec tego skreśla się (usuwa się) z przedmiaru robót pozycję 6.3.3, a dotychczasowe pozycje: 6.3.4 oraz 6.3.5 otrzymują nowe numery - odpowiednio: 6.3.3 oraz 6.3.4.

Pytanie 7. W dokumentacji kotłowni zaprojektowano podgrzewacz biwalentny 300 l. – 1 szt. W przedmiarze w dziale instalacje sanitarne pozycja 8.5 wyszczególniono 2 kpl. Co ująć w kalkulacji?  
Odpowiedź. Zamawiający informuje, że w dokumentacji projektowej występuje jeden biwalentny podgrzewacz c.w.u. o pojemności 300 dm3. W związku z powyższym w istniejącym przedmiarze robót branży sanitarnej w pozycji 8.5. należy przyjąć 1 kpl. zamiast występującego dotychczas obmiaru równego 2 kpl.


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 maja 2018 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert odbędzie się 23 maja 2018 r. o godz. 12:00 w sali 257.

 
 

