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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: 
Prosimy o odpowiedź, czy dla zadanie 07_SP23 należy wycenić oprawy w technologii LED?
Odpowiedź 1: 
Tak, należy wycenić wycenić oprawy oświetleniowe w ilości podanej w przedmiarze robót, 
o parametrach takich jak podane w przedmiarze robót, tj.: stopień ochrony IP, strumień świetlny, stopień ochrony IK, lecz wykonane w technologii LED.

Pytanie 2: 
Zgodnie z dokumentacją do SIWZ „Uwagi, korekty i uzupełnienia” należy zdemontować 
i zamontować nowe reflektory LED. Prosimy o odpowiedź, gdzie mają być zamontowane nowe reflektory LED. Czy mają być zamontowane w podłożu? Czy Zamawiający może udostępnić rzuty z wymianą tych opraw?
Odpowiedź 2: 
Reflektory mają być zainstalowane w miejsce starych opraw oświetleniowych. Zamawiający nie posiada żadnych dodatkowych z tym związanych rysunków.

Pytanie 3: 
Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z dołączonymi „uwagami, korektami i uzupełnieniami” obejmującymi dodatkowe roboty należy dołożyć nowe pozycje do istniejących przedmiarów czy sporządzić kosztorys robót dodatkowych.
Odpowiedź 3: 
Zamawiający dopuszcza zarówno utworzenie odrębnego kosztorysu / działu kosztorysu, który będzie zawierał wyceny uwzględniające korekty i uzupełnienia, jak i dopisanie dodatkowych pozycji w poszczególnych działach.

Pytanie 4: 
W związku z faktem, iż wartość rozliczeń częściowych będzie określana proporcjonalnie do kosztorysów inwestorskich prosimy o ich udostępnienie.
Odpowiedź 4: 
W celu przygotowania oferty Wykonawca nie musi posiadać kosztorysu. Na obecnym etapie Zamawiający nie będzie udostępniał kosztorysów inwestorskich.

Pytanie 5: 
W związku z faktem, iż istnieją rozbieżności co do zakresu robót pomiędzy dokumentacją projektową, przedmiarami, opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz uwagami, korektami i uzupełnieniami, prosimy o jednoznaczne wskazanie co obejmuje przedmiot zamówienia.
Odpowiedź 5: 
Przedmiot zamówienia określony został przede wszystkim dokumentacją projektową. Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem informacji zawartych w pliku „271.85.2018 _ UWAGI _ 

zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice (pytania 6-12)
Pytanie 6: 
W dokumentacji tj. STWiOR w rozdziale B - 03.00.00 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE I IZOLACYJNE czytamy,  iż prace obejmują: „− wykonanie wyprawki tynkarskiej (granulacja 2 mm) zgodnie z Aprobatą Techniczną w kolorach wg RAL podanym na rysunkach nr 20-28, wykonanie cokołu z płytek”. Prosimy o informację czy wyprawa tynkarska ma być wykonana w technologii akrylowej, silikonowej, silikatowej, silikonowo-silikatowej lub mineralnej malowanej?
Odpowiedź 6: 
Wyprawa tynkarska ma być wykonana w technologii mineralnej, malowanej.

Pytanie 7: 
W dokumentacji tj. STWiOR (w rozdziale B - 03.00.00 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE I IZOLACYJNE), opisie technicznym do projektu (str. 8) jak również w przedmiarze budowlanym (poz.: 14 d.1.1; 28 d.1.2; 53 d.1.4; 67 d.1.5; 77 d.1.6; 88 d.1.7; 101 d.1.8; 113 d.1.9; 120 d.1.10; 134 d.1.11; 142 d.1.12; 210 d.2.3; 226 d.2.4; 271 d.3.5; 282 d.3.6; 289 d.3.7; 323 d.4.2; 344 d.5.3) jest mowa o wykonaniu nowych obróbek 
z blachy ocynkowanej powlekanej, ale nie podano wymaganej grubości blachy. Prosimy 
o określenie jaką grubość blachy powinien przyjąć Wykonawca do wykonania obróbek blacharskich? 
Odpowiedź 7: 
Minimalna grubość blach na obróbki blacharskie min. 0,55 mm.

Pytanie 8 
W przedmiarze budowlanym nie ujęto pozycji dotyczącej utylizacji gruzu, papy, okien, itp. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź 8: 
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 9: 
W dokumentacji tj. STWiOR (w rozdziale B - 03.00.00 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE I IZOLACYJNE) i przedmiarze (poz. 309 d.4.1) jest informacja o dociepleniu  stropodachu  wełną w płytach, lecz nie podano współczynnika lambda dla wełny. Prosimy o określenie jaki współczynnik Lambda należy przyjąć dla wełny dachowej 
w płytach?
Odpowiedź 9: 
Maksymalny współczynnik  dla wełny mineralnej to 0,038 [W/m*K].

Pytanie 10: 
W przedmiarze budowlanym w pozycji 155 d.1.13 jest mowa o dostawie i montażu parapetów wewnętrznych PCV. W opisie technicznym (str. 8) brak informacji odnośnie koloru i głębokości parapetów. Prosimy Zamawiającego o określenie jaki kolor oraz głębokość parapetu powinien przyjąć Wykonawca?
Odpowiedź 10: 
Parapety wewnętrzne PVC mają być w kolorze jasnoszarym, głębokość 40 cm.

Pytanie 11: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. nr 10, projekt budowlany) należy zamontować 2 szt. okien PCV nr O22. Prosimy o potwierdzenie, że należy zamontować 2 komplety okien łukowych każdy składający się z 2 sztuk (okno łukowe lewe i okno łukowe prawe). Łącznie 4 szt. okien.
Odpowiedź 11: 
Należy zamontować 3 komplety okien łukowych, każdy składający się z 2 sztuk (okno łukowe lewe i prawe), tj. łącznie 6 szt. okien. Okna na elewacji południowej, północnej i północno-wschodniej.

Pytanie 12: 
Zgodnie z rysunkiem projektowym (rys. nr 1, projekt budowlany) w pomieszczeniu nr 0.31 należy zamontować 2 szt. okien PCV nr O28 wraz z wykonaniem zaciemnienia okien. Prosimy o uwzględnienie zaciemnienia w/w okien w przedmiarze, ponieważ ma to wpływ na cenę.
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.

zad. 5: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście (pytania 13-16)
Pytanie 13: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej (uwaga. 2, rys. 14A, projekt budowlany) oraz przedmiarem budowlanym (poz. 99) należy zamontować nawiewniki okienne do wszystkich istniejących okien. Prosimy o uzupełnienie w/w pozycji przedmiaru budowlanego o kolejne 7 szt. nawiewników, ponieważ do wyceny nie zostało uwzględnione 7 szt. okien znajdujących się w piwnicy na elewacji wschodniej E-03.
Pytanie 14: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej (uwaga. 2, rys. 14A, projekt budowlany) oraz przedmiarem budowlanym (poz. 99) należy zamontować nawiewniki okienne do wszystkich istniejących okien. Prosimy o uzupełnienie w/w pozycji przedmiaru budowlanego o kolejne 8 szt. nawiewników, ponieważ do wyceny nie zostało uwzględnione 8 szt. okien znajdujących się w piwnicy na elewacji północnej E-06 (rys. 6A, projekt budowlany).
Odpowiedź 13 i 14: 
Tak, proszę uwzględnić. Należy zamontować nawiewniki okienne w łącznej ilości 187 szt. 

Pytanie 15: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej (rys. 14A, projekt budowlany) oraz przedmiarem budowlanym (poz. 98) w oknie drewniany nr O-1 należy wykonać szprosy naklejane 
z przekładką termiczną. Prosimy o określenie czy mają być to szprosy naklejane jednostronne zewnętrzne lub wewnętrzne albo duplex, tj. rzeczywiste – ma to wpływ na cenę.
Odpowiedź 15: 
Należy zastosować szpros dwustronny lub rozwiązanie alternatywne podziałów (zgodnie 
z odpowiedzią na pytania 22 i 23). 

Pytanie 16: 
Prosimy o zamieszczenie brakującej dokumentacji przetargowej, mianowicie dla:
	02_SP13 – brak rzutu instalacji odgromowej;

04_SP11 – brak dokumentacji instalacji odgromowej;
05_ZSME - brak dokumentacji instalacji odgromowej.
Odpowiedź 16: 
Zamawiający nie dysponuje rysunkami i dokumentacjami instalacji odgromowych we wskazanych obiektach. Roboty należy wycenić zgodnie z załączonymi przedmiarami.

Pytanie 17: 
Prosimy o odpowiedź, czy dla zadań 07_SP23 i 08_P39 należy wycenić całą instalację elektryczną, zgodnie z zamieszczonym projektem?
Odpowiedź 17: 
Tak, wycenę należy sporządzić zgodnie z zamieszczonym projektem. 

Pytanie 18: 
W związku z brakami w dokumentacji prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.
Odpowiedź 18: 
Z uwagi na wpływające pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, termin składania ofert będzie przesuwany wraz z udzielanymi odpowiedziami. Proszę na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. 

Pytanie 19: 
W związku z dużą liczbą przetargów zaplanowanych na jeden dzień, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.
Odpowiedź 19: 
Z uwagi na wpływające pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, termin składania ofert będzie przesuwany wraz z udzielanymi odpowiedziami. Proszę na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

zad. 5: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście (pytania 20-25)
Pytanie 20 
W przedmiarze budowlanym (poz. 106 d.7 oraz 107 d.7) mamy informację o wykonaniu docieplenia stropodachu poprzez wdmuchanie granulatu z wełny mineralnej. Natomiast 
w opisie technicznym do projektu (str. 4) czytamy: „docieplenie dachu nad budynkiem głównym (bez dachu nad salą gimnastyczną) płytami wełny mineralnej gr. 10 cm układanymi w przestrzeni stropodachu wentylowanego, opcjonalnie wdmuchiwaną wełną mineralną o tej samej grubości”, ponadto w STWiORB  dziale ST-06 Izolacja cieplna (CPV45321000-3) na stronie 24 czytamy:
„wełna mineralna miękka (ocieplenie stropu nad 3 piętrem)
  wełna mineralna skalna miękka grubości 10 cm
  Zastosowanie:
  Niepalne ocieplenie:
-	stropodachów wentylowanych i poddachy;
-	stropów drewnianych;
-	sufitów podwieszanych;
-	ścian działowych;
Parametry techniczne: ...”
W związku z powyższym prosimy o informację jaki sposób docieplenia winien przyjąć Wykonawca do wyceny?
Odpowiedź 20: 
Należy wybrać preferowaną technologię przez Wykonawcę. Docieplenie stropodachu poprzez układanie płyt lub wdmuchiwanie granulatu wełny mineralnej jest traktowane jako równoważne pod warunkiem zachowania gr. warstwy 10 cm oraz wsp. λ = 0,035 W/mK. Dopuszcza się również inne granulaty jak np. celulozy o równoważnych parametrach.

Pytanie 21: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej (rys. 14A, projekt budowlany) oraz przedmiarem budowlanym (poz. 98) należy zamontować okno drewniane nr O-1 z mikrorozszczelnieniem. Prosimy o dokładne określenie pojęcia z opisu ,,mikrorozszczelnienie”, ponieważ wykonanie okna jako stałe typu fix uniemożliwia jego wykonanie z mikrorozszczelnieniem, jedyną możliwością jest montaż nawiewnika.
Odpowiedź 21: 
Jest to oczywista pomyłka pisarska. Nie może być mowy o mikrorozszczelnieniu 
w przypadku okna fix. Nie ma potrzeby montażu nawiewnika. 

Pytanie 22: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej (rys. 14A, projekt budowlany) oraz przedmiarem budowlanym (poz. 98) należy zamontować okno drewniane nr O-1 jako stałe typu fix bez skrzydeł ze szkleniem jednokomorowym 4/8/4 (szkło bezpieczne P1). Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników prosimy o:
- zmianę rodzaju szyb w zestawie na grubszy (np. typu ESG lub VSG) co przy tak dużej powierzchni tafli szkła będzie miało duży wpływ na cenę lub;
- wprowadzenie podziałów konstrukcyjnych, które będą szersze od szprosu naklejanego (co zmieni wygląd okna), ale umożliwi zastosowanie szkła podanego w w/w dokumentacji.
Pytanie 23: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej (rys. 14A, projekt budowlany) oraz przedmiarem budowlanym (poz. 98) należy zamontować okno drewniane nr O-1. Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników w/w okno można wykonać 
z profilu aluminiowego o wyglądzie jak w zestawieniu lub z profilu drewnianego, lecz wraz 
z podziałem konstrukcyjnym, który będzie szerszy od szprosu naklejanego (co zmieni wygląd okna).
Odpowiedź 22 i 23: 
Podany rysunek zestawczy nie jest projektem warsztatowym okna. Należy dążyć do zachowania pierwotnego wyglądu okna. Dopuszcza się wprowadzenie podziałów konstrukcyjnych okna w sposób analogiczny jak w elewacji frontowej tj. podział okna na kwadratowe pola (patrz alternatywne rozwiązanie podziałów wg rysunku zamiennego, 
w załączeniu). Dopuszcza się również zmianę materiału okna na inny w tym aluminiowy pod warunkiem zachowania koloru okna i faktury drewna. Grubość szyby, grubości profili nośnych należy uzgodnić z wybranym dostawcą okien, a co za tym idzie konkretnego systemu profili.

Pytanie 24: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej (rys. 14A, projekt budowlany) oraz przedmiarem budowlanym (poz. 98) należy zamontować okno drewniane nr O-1. Prosimy o określenie czy podany wymiar 4,01 x 2,98 m w/w okna jest wymiarem:
- szyby, jeżeli tak prosimy o podanie wymiaru otworu lub;
- całego okna wraz z profilem, jeżeli tak prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma świadomość, iż profil, z którego będzie wykonane okno będzie masywny i zmieni rozkład/ilość szprosów.
Odpowiedź 24: 
Wymiar okna, którego pomiary okna należy dokonać ponownie na budowie przed zamówieniem stolarki. Należy zachować ilość podziałów okna na pola, dopuszcza się zmianę wielkości pól poszczególnych okien po uwzględnianiu profili nośnych, zgodnie 
z odpowiedzią jw.

Pytanie 25: 
Zgodnie z przedmiarem budowlanym (poz. 54) należy wykonać renowację powierzchni ścian lastrykowych wraz z zaimpregnowaniem. Prosimy o określenie czy impregnacja ma być wykończona w wersji połysk lub półmat.
Odpowiedź 25: 
Należy zastosować impregnat bez połysku.

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 13 grudnia 2018 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 
13 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali 257.Zamawiający informuje, że jest w trakcie opracowywania kolejnych odpowiedzi na pytania Wykonawców. Ostateczny termin składania i otwarcia ofert zostanie podany w piśmie zawierającym odpowiedzi na pytania Wykonawców.


