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Dotyczy: 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 – etap II”, z podziałem na zadania:
zad. 1:	Przedszkole nr 17, dz. Smolna
zad. 2:	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice
zad. 3:	Przedszkole nr 43, dz. Maroko-Nowiny
zad. 4:	Szkoła Podstawowa nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny
zad. 5:	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście
zad. 6:	Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce
zad. 7:	Szkoła Podstawowa nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12), dz. Niewiadom
zad. 8:	Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle

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

Pytanie 1: 
Proszę o odpowiedź, które z poniższych zdań w Specyfikacji jest prawdziwe, gdyż ma to istotny wpływ na koszt przygotowania oferty: 
XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert 
w celu zawarcia umowy 
Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 148 Pzp wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądza, 2) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancji bankowych, 4) gwarancji ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt. 2, 3, 4 i 5 Zamawiający wymaga, aby 
w treści takiego dokumentu znalazło się oświadczenie Gwaranta (Poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych 
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Zabezpieczenie wnoszone 
w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy UM Rybnik w PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 2528 0000 0302 0434 3695. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy złożyć w Urzędzie Miasta Rybnika, w Wydziale Zamówień Publicznych, pok. 302. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny (z podatkiem VAT) podanej w ofercie. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 80% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Odpowiedź 1: 
Zgodnie z treścią SIWZ, w tym formularzy ofertowych oraz treścią ogłoszenia Zamawiający będzie wymagał od Wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie 2: 
Pytanie do zadania nr 8 - Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle
Proszę o informację kto ma dostarczyć napis „PRZEDSZKOLE”, który jest widoczny na elewacji frontowej budynku. Jeżeli Wykonawca, to zwracam się z prośbą o podanie parametrów materiałowych, wymiarów i kolorystyki napisu oraz podstawy wyceny
Odpowiedź 2: 
Napis „Przedszkole” nie jest dostarczany jako gotowy wyrób, ale malowany na elewacji. Stanowi jeden z elementów przedmiotu zamówienia, czyli będzie realizowany przez Wykonawcę termomodernizacji. Farby analogiczne jak kolorystyka elewacji. Tekst zawiera się w polu 8,0 x 1,0 m. Wycenę należy wykonać w oparciu o kalkulację indywidualną.


Pytanie 3: 
Pytanie do zadania nr 8 - Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle
Proszę o dopisanie pozycji związanych z wywozem i utylizacją rozbieranych nawierzchni betonowych poz. 51 oraz urobku z poz. 70 pomniejszonej o warstwy nowej podbudowy.
Odpowiedź 3: 
Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez Zamawiającego. Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ujęcia w swoim kosztorysie ofertowym wszystkich elementów, które jego zdaniem są niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem.

Pytanie 4: 
Pytanie do zadania nr 6 - Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce
Pozycje nr 24,25,26 nie oddają faktycznej ilości gruzu i urobku do wywozu. Poz 2 – 24m3, poz 5 – 35,284m3, poz 1 – 95,94m2 x 0,08 = 7,67m3, poz. 15 – 228,215 x 0,14 = 31,95m3 co daje razem 98,904 m3 urobku i gruzu do utylizacji. Proszę o korektę obmiaru
Odpowiedź 4: 
Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez Zamawiającego. Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ujęcia w swoim kosztorysie ofertowym wszystkich elementów, które jego zdaniem są niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem.

Pytanie 5: 
Pytanie do „Uwagi, korekty i uzupełnienia”
Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza stworzenie odrębnego działu kosztorysu, który będzie zawierał wyceny uwzględniające korekty i uzupełnienia, celem uniknięcia sytuacji „ Tak, wyceniłem w kosztach ogólnych „
Odpowiedź 5: 
Zamawiający dopuszcza zarówno utworzenie odrębnego działu kosztorysu, który będzie zawierał wyceny uwzględniające korekty i uzupełnienia, jak i dopisanie dodatkowych pozycji w poszczególnych działach.

Pytanie 6: 
Pytanie do zadania nr.3 -Przedszkole nr.43 dz. Maroko-Nowiny
Roboty budowlane - poz.15,27,42,55,66,82,93,109,113,124,136,153,178 - brak pozycji utylizacji gruzu
Pytanie 7: 
Pytanie do zadania nr.3 -Przedszkole nr.43 dz. Maroko-Nowiny
Dział 3.4 – poz. 187,189 - brak pozycji wywozu i utylizacji balustrad i posadzki z płytek. 

Odpowiedź 6 i 7: 
Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez Zamawiającego. Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ujęcia w swoim kosztorysie ofertowym wszystkich elementów, które jego zdaniem są niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem.

Pytanie 8: 
Pytanie do zadania nr.1 - Przedszkole nr. 17,dz.Smolna 
poz. 2.1.15 - brak pozycji utylizacji gruzu
Pytanie 9: 
Pytanie do zadania nr.1 - Przedszkole nr. 17,dz.Smolna 
Dział 2.3 - brak pozycji wywozu i utylizacji kostki betonowej, płyt chodnikowych, obrzeży, tynku ze ścian fundamentowych
Pytanie 10: 
Pytanie do zadania nr.1 - Przedszkole nr. 17,dz.Smolna 
poz. 3.3.20,3.4.26,3.5.16,3.6.15,3.7.24 - brak pozycji utylizacji gruzu
Odpowiedź 8-10: 
Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez Zamawiającego. Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ujęcia w swoim kosztorysie ofertowym wszystkich elementów, które jego zdaniem są niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem.

Pytanie 11: 
Pytanie do zadania nr.1 - Przedszkole nr. 17,dz.Smolna 
poz. 3.8.1 - co wchodzi w zakres remontu posadzki patio i przewiązki, brak pozycji
Odpowiedź 11: 
Remont posadzki patio i przewiązki obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych (wylewana na mokro o gr. ok. 20 cm) i wykonanie w jej miejsce posadzki 
z bruku betonowego o nawierzchni szlachetnej (np. śrutowanej). 

Pytanie 12: 
Pytanie do zadania nr.1 - Przedszkole nr. 17,dz.Smolna 
poz. 3.9.14,3.10.9,3.11.12 - brak pozycji utylizacji gruzu
Odpowiedź 12: 
Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez Zamawiającego. Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ujęcia w swoim kosztorysie ofertowym wszystkich elementów, które jego zdaniem są niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem.


Pytanie 13: 
W pierwszej części działu XIII znajdującego się w SIWZ można odczytać, iż „Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy”, natomiast w poddziale o nazwie „zabezpieczenie należytego wykonania umowy” znajduje się informacja, iż „Zamawiający nie będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy”. Prosimy 
o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 13: 
Zgodnie z treścią SIWZ, w tym formularzy ofertowych oraz treścią ogłoszenia Zamawiający będzie wymagał od Wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający informuje, że jest w trakcie opracowywania odpowiedzi na pozostałe pytania zadane przez Wykonawców.

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




