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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.

Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie zapisów SIWZ dla w/w postępowania w zakresie pkt III tj. terminu realizacji zamówienia. Zgodnie z opisem SWIZ: „Zdecydowana większość prac będzie mogła być realizowana tylko w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, natomiast w czasie roku szkolnego tylko za zgodą Użytkownika, poza godzinami zajęć szkolnych ...” – prosimy o wyjaśnienie w zakresie (dotyczy pytań xx-xx):
Pytanie 1: 
Czy zgodę na wykonywanie prac w okresie roku szkolnego Wykonawca będzie musiał uzyskać od użytkownika po rozstrzygnięciu przetargu i czy istnieje możliwość, że użytkownik nie wyrazi takiej zgody.
Pytanie 2: 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku uzyskania zgody na wykonywanie prac w roku szkolnym muszą one być wykonywane wyłącznie poza godzinami zajęć szkolnych – wg ogólnie dostępnych planów zajęć w niektórych placówkach kończą się one w tygodniu po godz. 17.00.
Pytanie 3: 
Prosimy o potwierdzenie, że nawet po zastosowaniu wskazanych zabezpieczeń terenu nie będzie możliwości wykonywania prac podczas trwania roku szkolnego w godzinach dopołudniowych.

Powyższe informacje są niezbędne do wyceny i zaplanowania prac w systemie popołudniowo-weekendowym lub w skrajnym przypadku w ferie (okres zimowy) i wakacje, co praktycznie może oznaczać możliwość wykonania prac dopiero w miesiącach lipiec-sierpień. Indywidualne ustalanie zasad z użytkownikami co do możliwych terminów i godzin realizacji robót – dopiero po rozstrzygnięciu postępowań uniemożliwia właściwe przygotowanie oferty.

Odpowiedź ogólna: 
Celem przytoczonego zapisu było zwrócenie uwagi, że pomimo pozornie odległego terminu wykonania przedmiotu zamówienia, faktyczny czas realizacji zadań będzie stosunkowo krótki. Takie założenia należy przyjąć na etapie przygotowywania oferty. Wykonawca nie może zakładać, że brak możliwości prowadzenia prac w czasie roku szkolnego, będzie podstawą przedłużenia terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź 1: 
Ewentualna możliwość wykonywania prac w czasie roku szkolnego zawsze będzie wymagała uzyskania zgody Dyrektora placówki, każdorazowo na podstawie przedłożonego 
z odpowiednim wyprzedzeniem harmonogramu prac. Będzie to w każdym przypadku związane z indywidualnym planem pracy placówki.
Odpowiedź 2: 
Uzyskanie zgody na prowadzenia prac w czasie roku szkolnego będzie możliwe tylko poza godzinami zajęć szkolnych, tj. w godzinach popołudniowych i wieczornych. W takich przypadkach, Wykonawca będzie zobowiązany do codziennego sprzątania obiektu 
i przygotowania go do zajęć następnego dnia.
Odpowiedź 3: 
Prowadzenie prac w godzinach dopołudniowych, w czasie zajęć szkolnych nie będzie możliwe.

Pytanie 4: 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót dla prac związanych z wymianą opraw oświetleniowych, montażem elementów monitoringu oraz sygnalizacji włamania. 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający przekazuje w załączeniu Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

zad. 3: Przedszkole nr 43, dz. Maroko-Nowiny (pytania 5-14)
Pytanie 5: 
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 5: 
Wyprawa tynkarska ma być wykonana w technologii mineralnej, malowanej.

Pytanie 6: 
W dokumentacji tj. STWiOR (w rozdziale B - 03.00.00 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE I IZOLACYJNE), opisie technicznym do projektu rozdział 2.5 jak również w przedmiarze budowlanym (poz. 12 d.1.1; 39 d.1.3; 62 d.1.5; 89 d.1.7; 100 d.1.8; 145 d.2.1; 162 d.2.2;181 d.3.3; 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 6: 
Minimalna grubość blach na obróbki blacharskie to min. 0,55 mm

Pytanie 7: 
W dokumentacji (w rozdziale B - 03.00.00 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE 
I IZOLACYJNE) oraz przedmiarze budowlanym (poz. 140 d.2.1; 157 d.2.1) ujęto prace termomodernizacyjne dachu polegające na dociepleniu styropapą gr. 18 cm, lecz nie podano rodzaju styropapy tj. czy styropapa ma być dwustronnie czy jednostronnie laminowana. Prosimy o określenie rodzaju styropapy jaką powinien przyjąć Wykonawca?
Odpowiedź 7: 
Należy zastosować styropapę jednostronnie laminowaną oraz papę zapewniającą uzyskanie klasy pokrycia Broof(t1). Wykonać zgodnie z technologią wybranego producenta.

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 oraz przedmiarze budowlanym brak informacji czy podczas prowadzenia robót dociepleniowych należy stosować tzw. zatyczki styropianowe w miejsce kołków montażowych do termoizolacji, aby zmniejszyć występowanie mostków termicznych 
w miejscu przedmiotowych kołków.  Prosimy o dodatnie pozycji obejmującej zastosowanie w/w zatyczek styropianowych.
Odpowiedź 9: 
Tak, należy zastosować tzw. zatyczki styropianowe. W przedmiarze wskazano pozycję robót podstawowych, opłata za mocowanie zatyczek jest niezbędnym elementem roboty podstawowej, wynikającym z jej technologii i nie wymaga wprowadzenie odrębnej pozycji. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez Zamawiającego.

Pytanie 10: 
Na rysunku branży budowlanej ukazującym przekrój III-III segmentu C (rys. 11) wysokość budynku po tzw. niższej stronie gdzie poziom gruntu wynosi -0,06 [m] jest wykazana 1175 cm natomiast po przeciwnej stronie gdzie poziom gruntu ukazany jest na głębokości -1,80 [m] to wysokość budynku wynosi 886 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności 
w dokumentacji.
Odpowiedź 10: 
Wystąpił tu błąd pisarski - poziom terenu po prawej stronie określono jako -1,80 m, 
a powinno być -0,80 m oraz „obcięta” linia wymiarowa po lewej stronie - wymiar 1175 cm to wysokość obiektu od poziomu ławy fundamentowej do szczytu ścianki attyki. Prawidłowa wysokość budynku wynosi zatem 811 cm (805 cm od poziomu +/- 0,00 do szczytu attyki + 6 cm do poziomu terenu) po stronie niższej oraz 885 cm (805 cm + 80 cm) po stronie wyższej. 

Pytanie 11: 
W zestawieniu materiałów ujętym w opisie technicznym do instalacji C.O. w dziale I (str. 7) jest wyszczególnione 145 szt grzejników, w przedmiarze (od poz.63 d.2 do 93 d.2) jest 143 szt grzejników natomiast na rozwinięciu sieci (rys 8 i 9) jest wyszczególnione 144 szt. Prosimy o jednoznaczną informację jaką ilość grzejników należy przyjąć do przygotowania oferty?
Odpowiedź 11: 
Zarówno w opisie technicznym jak i w części rysunkowej  (rys. nr 8 i 9) podano prawidłową ilość grzejników, tj. 144 grzejniki płytowe i 1 grzejnik drabinkowy, razem 145 szt. Taką ilość należy uwzględnić w wycenie.

Pytanie 12: 
W zestawieniu stolarki (rys. nr 17, projekt budowlany) wyszczególniono okno O/14 
o wymiarach 1150 x 1700 mm natomiast na rzucie (rys. nr 2, projekt budowlany) zaznaczono okno drewniane do wymiany o oznaczeniu O/14 o wymiarze 115 x 230 cm [1150 x 2300 mm]. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 12: 
Błędny opis na rys. nr 2, prawidłowy wymiar to 115 x 170 cm.

Pytanie 13: 
W przedmiarze budowlanym w pozycjach 116 d. 1.9 oraz 117 d. 1.9. ujęto zakup i montaż nawiewników higrosterowanych odpowiednio w nowych oknach jak i w istniejącej stolarce,
wg przedmiaru do zamontowania łącznie jest 242 szt. nawiewników, natomiast zgodnie z zestawieniem (załącznik P43_nawiewniki) należy zamontować łącznie 266 szt nawiewników. Prosimy o informację jaką ilość należy przyjąć do przygotowania oferty?
Odpowiedź 13: 
Należy przyjąć 266 szt. nawiewników. Poza wskazanymi w pytaniu poz. 116 i 117 przedmiaru, w poz. 127 ujęto dodatkowe 24 szt. nawiewników montowanych w oknach piwnicznych w segmencie C.

Pytanie 14: 
W dokumentacji w zestawieniu stolarki (rys. nr 17, projekt budowlany) wyszczególniono okno O/17 o wymiarach 900 x 600 mm w ilości 6 szt, tak samo jak w przedmiarze budowlanym 
(w pozycji 115 d.1.9), jednakże na rzutach kondygnacji (rys. 2 i rys. 3, projekt budowlany) zaznaczono po 1 szt. do wymiany okna O/17, natomiast na rzutach (rys. 5 i rys. 6, projekt budowlany) zaznaczono po 2 szt. okien o oznaczeniu O/17 w miejscu z adnotacją „likwidacja okna, parapetów zew. i wew., zamurowanie otworów”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 14: 
Nie ma rozbieżności. Adnotacja dotyczy okien zamurowywanych zgodnie z rys. nr 15.

zad. 4: Szkoła Podstawowa nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny (pytania 15-34)
Pytanie 15: 
Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o projekt instalacji wentylacji dla niniejszego zadania.
Odpowiedź 15: 
Zakres instalacji wentylacji mechanicznej został ujęty w jednym tomie dokumentacji projektowej, wraz z instalacją c.o.

Pytanie 16: 
W dokumentacji tj. STWiOR w rozdziale B - 03.00.00 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE I IZOLACYJNE, zapisano 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 16: 
Wyprawa tynkarska ma być wykonana w technologii mineralnej, malowanej

Pytanie 17: 
W dokumentacji tj. STWiOR w rozdziale B - 03.00.00 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE I IZOLACYJNE, zapisano iż prace obejmują: „wykonanie wykładzin z płytek antypoślizgowych mrozoodpornych na schodach zewnętrznych wejściowych do segmentu nowego”. W przedmiarach brak pozycji mówiącej o przygotowaniu podłoża pod płytki oraz wykonania okładziny schodów z płytek. Ponadto brak informacji o formacie płytek, jak również współczynniku antypoślizgowości R. Prosimy o informację czy niniejsze prace wchodzą w zakres robót na niniejszym zadaniu, jeżeli tak to prosimy o podanie w/w danych.
Odpowiedź 17: 
Płytki klasy min. R11. W ofercie należy uwzględnić przygotowanie powierzchni i licowanie schodów płytkami. Płytki o wymiarach standardowych, np.: 33 x 33 cm.

Pytanie 18: 
W dokumentacji tj. STWiOR (w rozdziale B - 03.00.00 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE I IZOLACYJNE), opisie technicznym (str. 10) do projektu jak również przedmiarze budowlanym, 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 18: 
Minimalna grubość blach na obróbki blacharskie min. 0,55 mm.

Pytanie 19: 
W przedmiarze budowlanym nie ujęto pozycji dotyczącej utylizacji gruzu, papy, okien, itp.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź 19: 
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 20: 
W dokumentacji oraz przedmiarze brak informacji czy podczas prowadzenia robót dociepleniowych należy stosować tzw. zatyczki styropianowe w miejsce kołków montażowych do termoizolacji, aby zmniejszyć występowanie mostków termicznych 
w miejscu przedmiotowych kołków. Prosimy o dodatnie pozycji obejmującej zastosowanie w/w zatyczek styropianowych.
Odpowiedź 20: 
Tak, należy zastosować tzw. zatyczki styropianowe. W przedmiarze wskazano pozycję robót podstawowych, opłata za mocowanie zatyczek jest niezbędnym elementem roboty podstawowej, wynikającym z jej technologii i nie wymaga wprowadzenie odrębnej pozycji. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez Zamawiającego.

Pytanie 21: 
W dokumentacji (opis techniczny str. 11; STWiOR str. 27) oraz przedmiarze budowlanym (poz. 230 d.4.2) ujęto prace termomodernizacyjne dachu polegającą na dociepleniu styropapą gr. 18 cm oraz pokryciem dwuwarstwowo papą termozgrzewalną, lecz nie podano rodzaju styropapy. Prosimy o określenie rodzaju styropapy oraz czy ma być jednostronnie czy dwustronnie laminowana?
Odpowiedź 21: 
Należy zastosować styropapę jednostronnie laminowaną oraz papę zapewniającą uzyskanie klasy pokrycia Broof(t1). Wykonać zgodnie z technologią wybranego producenta.

Pytanie 22: 
W specyfikacji jest mowa o wykonaniu cokołu z płytek klinkierowych, natomiast 
w przedmiarze brak pozycji odnoszącej się do licowania ścian płytkami klinkierowymi, są jedynie pozycje dotyczące wykonania wyprawy z tynku cienkowarstwowego mozaikowego (poz.: 12 d.1.1; 24 d. 1.2.; 36 d.1.3; 50 d.1.4; 55 d 1.5; 89 d. 1.8; 107 d.2.1; 115 d.2.2; ). Prosimy o informację czy cokoły mają być wykończone wyprawą z tynku mozaikowego czy licowane płytkami klinkierowymi?
Odpowiedź 22: 
Na cokołach należy wykonać tynk mozaikowy.

Pytanie 23: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. nr 16, projekt budowlany) należy zamontować okna PCV ze szkłem bezpiecznym. Prosimy o  określenie kategorii szkła bezpiecznego – ma to wpływ na cenę.
Pytanie 24: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. nr 16, projekt budowlany) należy zamontować drzwi aluminiowe nr D3 (rys. nr 4 projektu budowlanego, pomieszczenie nr 1/5) ze szkłem bezpiecznym. Prosimy o określenie kategorii szkła bezpiecznego oraz czy ma być ono obustronne czy jednostronne – ma to wpływ na cenę.
Odpowiedź 23 i 24: 
Szkło 33.1 VSG

Pytanie 25: 
W specyfikacji technicznej projektu budowlanego (szczegółowa specyfikacja techniczna B-05.00.00, pkt 2, ppkt 2.1) znajduje się informacja, iż drzwi aluminiowe zewnętrzne mają mieć ,,kolor dopasowany do koloru drzwi istniejących wejściowych”. Prosimy o jednoznaczne określenie koloru w/w drzwi istniejących wejściowych, do których należy dostosować kolor stolarki drzwiowej – kolor ma wpływ na cenę.
Odpowiedź 25: 
Kolor ciemny brąz, RAL 6022.

Pytanie 26: 
Zgodnie z przedmiarem budowlanym należy zamontować parapety wewnętrzne PCV (poz. 154 i 217). Prosimy o jednoznaczne określenie koloru w/w parapetów wewnętrznych, ich głębokość, długość wypuszczenia parapetu poza lico ściany oraz lico wnęki okiennej
Odpowiedź 26: 
Parapety wewnętrzne w kolorze białym. Należy przyjąć parapety o szerokości 50 cm.

Pytanie 27: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. nr 16, projekt budowlany) należy zamontować okna PCV nr O1 i O2. Prosimy o potwierdzenie, że w/w okna mają być nie otwierane (typu fix).
Odpowiedź 27: 
Tak, okna O1 i O2 nie będą otwierane, tzw. „fix”.

Pytanie 28: 
Zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego (str. 8) należy dostarczyć 
i zamontować okno aluminiowe nr O4 w pomieszczeniu sali gimnastycznej. Prosimy 
o potwierdzenie, że w/w okno znajduje się w zestawieniu stolarki (rys. nr 16, projekt budowlany) i jest górną częścią drzwi aluminiowych D3 (rys. nr 4 projektu budowlanego, pomieszczenie nr 1/5) oraz w przedmiarze budowlanym jest uwzględnione jako ścianka aluminiowa (poz. 219).
Odpowiedź 28: 
Tak, potwierdzamy.

Pytanie 29: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. nr 16, projekt budowlany) należy zamontować 1 szt. drzwi aluminiowych nr D3 (rys. nr 1, pomieszczenie nr 0/19) o wymiarach 80 x 205 cm. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie „drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2,0 m” (dz. III, rozdz. 3, par. 62, ust. 1). Prosimy o potwierdzenie, że w/w drzwi należy wykonać 
o wymiarach 80 x 205 cm. W przypadku gdy Zamawiający zdecyduje o wykonaniu drzwi zgodnie z w/w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, prosimy o uwzględnienie pozycji obejmujących poszerzenie otworu drzwiowego.
Odpowiedź 29: 
Drzwi D3 należy wykonać o wymiarach 80 x 205 cm.

Pytanie 30: 
W pozycjach przedmiaru budowlanego obejmujących dostawę i montaż drzwi aluminiowych (poz. 98, 147, 218 i 219) podane obmiary są wymiarami w światle przejścia (zaniżone). Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze powierzchni rzeczywistej drzwi do wykonania wraz z ościeżnicami.
Odpowiedź 30: 
Podane wymiary są prawidłowe. Wymiary w przedmiarze podaje się zgodnie z dokumentacją projektową, w której podaje się światło przejścia, co jest wiedzą powszechną. Składając zamówienie do producenta stolarki również podaje się wymiary drzwi w świetle przejścia, wymiary otworów winny być wykonane odpowiednio większe w zależności od wymagań producenta zastosowanej stolarki jedno lub dwuskrzydłowej, zastosowanego profilu zimny/ciepły czy typu ościeżnicy

Pytanie 31: 
Zgodnie z zestawieniem nawiewników należy wykonać okna PCV nr O1 wraz z nawiewnikami. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą wykonania w/w nawiewników.
Odpowiedź 31: 
Okna O1 są oknami nowymi, w przedmiarze ujęto dostawę i montaż okien wraz z nawiewnikami.

Pytanie 32: 
Zgodnie z zestawieniem nawiewników należy zamontować nawiewniki w istniejących oknach PCV. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą wykonania w/w nawiewników.
Odpowiedź 32: 
Ujęto w przedmiarze, poz. 100.

Pytanie 33: 
Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie nawiewników w wymienianych oknach PCV nr O2 i O3 znajdujących się na sali gimnastycznej (rys. nr 4 projektu budowlanego, pomieszczenie nr 1/5)?
Odpowiedź 33: 
Nie, nie przewiduje.

Pytanie 34: 
Zgodnie z zestawieniem nawiewników należy zamontować nawiewniki w istniejących oknach PCV nr O2, O5, O6, O7 i O8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje zastosowania nawiewników w:
- 1 szt. okna PCV nr O2 znajdującego się w pomieszczeniu nr 0/2 (rys. nr 1, projekt budowlany);
- 3 szt. okien PCV nr O2 znajdujących się w pomieszczeniu nr 0/5 (rys. nr 1, projekt budowlany);
- 1 szt. okna PCV nr O2 znajdującego się w pomieszczeniu nr 0/18 (rys. nr 1, projekt budowlany);
- 1 szt. okna PCV nr O2 znajdującego się w pomieszczeniu nr 0/29 (rys. nr 1, projekt budowlany);
- 1 szt. okna PCV nr O6 znajdującego się w pomieszczeniu nr 1/1 (rys. nr 3, projekt budowlany);
- 1 szt. okna PCV nr O5 znajdującego się w pomieszczeniu nr 1/3 (rys. nr 3, projekt budowlany);
- 1 szt. okna PCV nr O5 znajdującego się w pomieszczeniu nr 1/18 (rys. nr 3, projekt budowlany);
- 1 szt. okna PCV nr O5 znajdującego się w pomieszczeniu nr 1/19 (rys. nr 3, projekt budowlany);
- 1 szt. okna PCV nr O5 znajdującego się w pomieszczeniu nr 2/2 (rys. nr 5, projekt budowlany);
- 1 szt. okna PCV nr O5 znajdującego się w pomieszczeniu nr 2/3 (rys. nr 5, projekt budowlany);
- 1 szt. okna PCV nr O5 znajdującego się w pomieszczeniu nr 2/15 (rys. nr 5, projekt budowlany);
- 1 szt. okna PCV nr O5 znajdującego się w pomieszczeniu nr 2/16 (rys. nr 5, projekt budowlany);
- 1 szt. okna PCV nr O5 znajdującego się w pomieszczeniu nr 3/16 (rys. nr 6, projekt budowlany);
- 1 szt. okna PCV nr O5 znajdującego się w pomieszczeniu nr 3/17 (rys. nr 6, projekt budowlany).
Odpowiedź 34: 
Nawiewniki należy montować zgodnie z zestawianiem nawiewników.

zad. 8:Przedszkole nr 39 (pytania 35-36)
Pytanie 35: 
W ,,UWAGACH, KOREKTACH I UZUPEŁNIENIACH "jest podana ilość malowania pow. ścian i sufitów :5300,0 m2. Ile w tej ilości jest malowania farbą olejną lamperii?
Odpowiedź 35: 
Podaną powierzchnię malowania w ilości 5.300 m2 opisano jako malowanie farbą emulsyjną. Faktycznie jednak, część tej powierzchni stanowią lamperie. Proszę o uwzględnienie 
w przygotowywanej wycenie malowania farbą emulsyjną w ilości 4.100 m2 i malowania lamperii farbą olejną w ilości 1.200 m2. 

Pytanie 36: 
Na rys. A2 CZĘŚĆ B-RZUT PARTERU-po prawej stronie elewacji frontowej jest ściana, której w rzeczywistości nie ma. Czy należy ją domurować i zlikwidować furtkę wejściową?
Odpowiedź 36: 
Ścianki w rzeczywistości nie ma i nie należy jej domurowywać likwidując furtkę. Kolorystykę opracowano pomyłkowo na nie zaktualizowanym rysunku elewacji.

zad. 3:Przedszkole nr 43, dz. Maroko-Nowiny (pytania 37-40)
Pytanie 37: 
Proszę o potwierdzenie, że tynk który ma być zastosowany do termomodernizacji Przedszkola nr 43 jest tynkiem mineralnym (informacja z przedmiaru)
Odpowiedź 37: 
Tak, należy zastosować tynk mineralny.


Pytanie 38: 
Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 118 jest twierdząca, proszę o wprowadzenie do przedmiaru pozycji dotyczącej malowania elewacji wraz z podaniem rodzaju farby.
Pytanie 39: 
Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 118 jest negatywna proszę o podanie rodzaju tynku jakiego należy użyć.
Odpowiedź 38 i 39: 
Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez Zamawiającego.
Malowanie należy wykonać farbami silikonowymi.

Pytanie 40: 
Proszę o podanie informacji na temat kolorystyki. W dołączonej dokumentacji przedstawione są 2 różne warianty. Proszę podać, który z nich jest obowiązujący oraz o podanie numerów 
z palety barw farb lub tynków.
Odpowiedź 40: 
Obowiązująca jest kolorystyka wg. pliku „kolorystyka 03 _ P43.jpg”. Na rysunku podano kolory zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Rybnika, w schematach RGB 
 CMYK. Zamawiający nie może wskazywać numerów z palety barw farb i tynków konkretnych producentów.

Pytanie 41: 
Zapytanie dotyczy zadania nr 1 Przedszkole nr 17 ul. Krzyżowa 12
Proszę o wyjaśnienie pozycji kosztorysowej 3.8.1 " Remont posadzki patio i przewiązki - 59,24 m ( kwadratowe). Jaki zakres prac należy wykonać?
Odpowiedź 41: 
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).

zad. 4: Szkoła Podstawowa nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny (pytania 42-52)
Pytanie 42: 
W opisie technicznym do projektu budowlanego na stronach od 10 do 11 w pkt. 2.5.3. dotyczącym sposobu ocieplenia stropodachu nad III piętrem, czytamy iż docieplenie należy wykonać za pomocą granulatu z wełny mineralnej o grubości 25 cm. Zarówno w przedmiarze budowlanym (poz. 222 d.4.1) jak i w SST dział B - 03.00.00 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE I IZOLACYJNE brak informacji o jakim współczynniku lambda granulat należy zastosować. Prosimy o określenie powyższego współczynnika.
Odpowiedź 42: 
Należy zastosować granulat z wełny mineralnej o współczynniku λ ≤ 0,042 [W/m*K].


Pytanie 43: 
W przedmiarze budowlanych (poz. 263 d.5.3) jest mowa o nowych balustradach ze stali nierdzewnej, w opisie pozycji jest informacja, iż pozycja ta dotyczy balustrad do wejścia głównego i zejścia do piwnicy, natomiast w dokumentacji brak szczegółu z jakich profili mają być wykonane balustrady. Prosimy o uzupełnienie braku w dokumentacji.
Odpowiedź 43: 
Balustrady z rur okrągłych; poręcz: rura ø 3,8 cm, rury poprzeczne: ø 3,2 cm, rury pionowew rozstawie co 10 cm: ø 1, 9cm.

Pytanie 44: 
Wentylacja sali gimnastycznej jest oparta o dwa wentylatory wywiewne o łącznej wydajności 3600 m3/h oraz o niezależny nawiew realizowany poprzez okna lub aparaty grzewczo-wentylacyjne. Zgodnie z § 151 ust. 1 Rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
w instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej o wydajności powyżej 500 m3/h należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego lub recyrkulację. Przyjęte rozwiązanie nie zapewnia ani odzysku ciepła, ani recyrkulacji powietrza wywiewanego i tym samym nie odpowiada wymaganiom. W związku z powyższym prosimy o zmianę przyjętego rozwiązania. Pragniemy nadmienić, że wymóg ten obowiązuje od dnia 01.01.2014 r. 
Odpowiedź 44: 
Dokumentacja projektowa wskazuje na wykonanie wentylacji dla sali gimnastycznej jako mechanicznej, nawiewno-wywiewnej z recyrkulacją (patrz komora mieszania przy aparatach grzewczo-wentylacyjnych), czym jednoznacznie spełnia wymagania par. 151 ust. 1 przytoczonego rozporządzenia.

Pytanie 45: 
W pozycjach nr 2, 41, 96, 117, 145, 151, 214, 226, 237, 259, 268 oraz 298 nie ujęto opłaty za wysypisko. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
Odpowiedź 45: 
W przedmiarze robót wskazano pozycje robót podstawowych. Opłata za składowanie odpadu jest niezbędnym elementem roboty podstawoweji nie wymaga wprowadzenie odrębnej pozycji. Koszt wywozu należy skalkulować wraz z kosztem opłaty za składowanie odpadów oraz za dzierżawę sprzętu tzn. kontenera wielkogabarytowego. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez Zamawiającego.

Pytanie 46: 
W pozycjach nr 10, 34, 49, 106, 114, 162, 169, 177 oraz 184 przedmiaru budowlanego nie ujęto listew do mocowania folii kubełkowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź 46: 
W przedmiarze wskazano pozycję robót podstawowych, opłata za wykonanie listwy wykończeniowej do mocowania folii kubełkowej jest niezbędnym elementem roboty podstawowej, wynikającym z jej technologii i nie wymaga wprowadzenie odrębnej pozycji. Koszt folii kubełkowej należy skalkulować wraz z listwami. 

Pytanie 47: 
W przedmiarze budowlanym nie ujęto wywozu gruzu, złomu itp. demontowanego 
w następujących pozycjach: 4, 14, 16, 26, 28, 38, 43, 57, 59, 60, 69, 77, 79, 80, 91, 100, 108, 123, 125, 126, 135, 137, 138, 156, 163, 171, 178, 189, 190, 199, 205, 210, 234, 245, 252, 253, 262, 275, 285, 286 oraz 296). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź 47: 
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 48: 
Zgodnie z przedmiarem budowlanych (poz. nr 283) rozbieramy 62,245 m2 kostki, natomiast w pozycji nr 284 układamy ponownie 90 % rozebranej kostki. Nigdzie nie ujęto wywozu 10% pozostałej po rozbiórce kostki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
Odpowiedź 48: 
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 49: 
Zgodnie z przedmiarem instalacji C.O. (poz. 181) oraz „uwagami, korektami 
i uzupełnieniami” (pkt. 5, ppkt. 5.6) należy zamontować obudowy na grzejniki wykonane 
z płyt lakierowanych HPL lub MDF. Prosimy o dokładne określenie grubości i koloru w/w obudów oraz wzoru ich perforacji, ponieważ ma to wpływ na cenę.
Pytanie 50: 
Zgodnie z przedmiarem instalacji C.O. (poz. 181) oraz „uwagami, korektami 
i uzupełnieniami” (pkt. 5, ppkt. 5.6) należy zamontować obudowy na grzejniki wykonane 
z płyt lakierowanych HPL lub MDF. Prosimy o potwierdzenie, że narożniki i obrzeża obudów mają być zaokrąglone, ponieważ ma to wpływ na cenę oraz bezpieczeństwo. W przypadku gdy Zamawiający zdecyduje o wykonaniu obudów z narożnikami i obrzeżami zaokrąglonymi bezpiecznie, prosimy o korektę pozycji nr 181, ponieważ przy w/w sposobie wykonania obudowy powinny być powiększone po 3 cm z każdej strony od wymiaru grzejnika, co spowoduje zwiększenie obmiaru.
Pytanie 51: 
Zgodnie z przedmiarem instalacji C.O. (poz. 181) oraz „uwagami, korektami 
i uzupełnieniami” (pkt. 5, ppkt. 5.4) należy zamontować obudowy na grzejniki wykonane 
z płyt lakierowanych HPL lub MDF. Prosimy o udostępnienie zestawienia pomieszczeń 
i grzejników, dla których mają zostać zamontowane w/w obudowy, w celu wyjaśnienia rozbieżności, ponieważ nasze wyliczenia przewyższają obmiar podany w przedmiarze.
Odpowiedź 49, 50 i 51: 
Podjęto decyzję o nie stosowaniu obudów na grzejnikach z wyjątkiem grzejnika na sali gimnastycznej CV22/900/1000, który należy zabezpieczyć  przed uderzeniem piłką. Wymiar obudowy skrzyniowej 1,1 x 1,15 x 0,25 m. Listwy czołowe o szerokości 5 cm w odstępie co 10 cm. Półka górna (parapet), z otworami o średnicy 8 cm.  Obrzeża i narożniki obudowy powinny być zaokrąglone. Obudowę należy wykonać z płyt HPL lub MDF. Kolor jasno szary.

Pytanie 52: 
Zgodnie z przedmiarem instalacji C.O. (poz. 180) należy zdemontować 88,50 m2 obudów grzejnikowych, natomiast zgodnie z pozycją nr 181 należy zamontować 78,20 m2 obudów grzejnikowych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 52: 
Do demontażu należy przyjąć 88,50 m2obudów. Montaż zgodnie z odpowiedzią jw. (jeden grzejnik na sali gimnastycznej).

zad. 6:Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce (pytania 53-54)
Pytanie 53: 
Na rysunkach brak kolorystyki, proszę o podanie kolorystyki. Najlepiej wg producenta systemu dociepleń, ponieważ kolor czerwony może być niemożliwy do uzyskania. Zamiennie, proszę o określenia grupy kolorystycznej dla koloru czerwonego lub poziomu dopłaty w %. Kolory są bardzo intensywne, nie ma możliwości oszacowania.
Odpowiedź 53: 
Kolorystykę dla każdego z obiektów pokazano na rysunkach w postaci plików „jpg”. Informację o tym fakcie podano w pkt. 1 dokumentu „271.85.2018 _ UWAGI _ termomodernizacja 1-8.pdf”. Jest to kolorystyka obowiązująca (rozwiązanie zamienne względem projektów), zgodna z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Rybnika. Barwy podano w schematach RGB i CMYK. Zamawiający nie może wskazywać numerów z palety barw farb i tynków konkretnych producentów.

Pytanie 54: 
 Rysunek 22. Brak opisów. Wykreślone całe zdania. Np.:
- A, pkt.4 - 2x wymazane miejsce 5,5kg,
- B, pkt.3 - wymazana całość, pozostaje tylko zużycie,
- C, pkt.4 - wymazane miejsce i zużycie.
Proszę o uzupełnienie
Odpowiedź 54: 
W opisach na rysunku (raczej 24, a nie 22 jak w pytaniu) wykreślono „nazwy własne” zastosowanych materiałów. Nie zostaną one uzupełnione przez Zamawiającego. Należy zastosować rozwiązanie systemowe w technologii wybranego producenta.

zad. 7: Szkoła Podstawowa nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12), dz. Niewiadom 
(pytania 55-60)
Pytanie 55: 
Proszę o podanie kolorów elewacji, brak w projekcie.
Potrzebne w celu wykonania rzetelnej wyceny
Odpowiedź 55: 
Kolorystykę dla każdego z obiektów pokazano na rysunkach w postaci plików „jpg”. Informację o tym fakcie podano w pkt. 1 dokumentu „271.85.2018 _ UWAGI _ termomodernizacja 1-8.pdf”. Jest to kolorystyka obowiązująca (rozwiązanie zamienne względem projektów), zgodna z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Rybnika. Barwy podano w schematach RGB i CMYK. Zamawiający nie może wskazywać numerów z palety barw farb i tynków konkretnych producentów.

Pytanie 56: 
W projekcie są tynki polikrzemianowe, które mają ograniczone możliwości barwienia intensywnych kolorów ze względu na organiczne pigmenty.
Czy zamawiający dopuszcza użycie tynków silikonowych?
Odpowiedź 56: 
Dopuszcza się użycie tynków silikonowych.

Pytanie 57: 
 STWIOR str. (35) 83 - 2.3. Materiały do izolacji termicznych:
„..... Klej do styropianu. Przyczepność do betonu:
 - w stanie powierzchniowo suchym > 0,6 MPa,
 - po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych > 0,6 MPa,
 - przyczepność do styropianu > 0,11 MPa.”
Warstwa zbrojąca. Klej dyspersyjny do zatapiania siatki z włókna szklanego w kolorze odpowiadającemu odcieniem kolorystyce tynku, o parametrach określonych w Aprobacie Technicznej:
„Przyczepność do betonu w stanie powierzchniowo suchym > 0,8 MPa.
Przyczepność do styropianu w stanie powierzchniowo suchym > 0,1 MPa.”
Wszystkie parametry dla systemu ociepleń podano jako >.
Są to parametry graniczne, czy można uznać że mogą być > lub = ?
Odpowiedź 57: 
Zgodnie z zapisem wszystkie parametry dla systemu ociepleń muszą być większe od wartości granicznych podanych w STWiOR.

Pytanie 58: 
STWIOR str (35) 83 - Punkt 3.5. Udarność układu ociepleniowego > 50 J określona 
w Aprobacie Technicznej:
Od kliku lat nie bada się udarności w J. Zmieniono normę.
Proszę o podanie udarności wg nowej normy w skali 1-3.
Odpowiedź 58: 
Udarność wg nowej normy - stopień 3.

Pytanie 59: 
STWIOR str (35) 83 - Klej dyspersyjny do zatapiania siatki z włókna szklanego w kolorze odpowiadającemu odcieniem kolorystyce tynku, o parametrach określonych w Aprobacie Technicznej:
Czy klej do zatapiania siatki ma być bez-cementowy/akrylowy, czy można użyć systemowego kleju cementowego w workach?
Odpowiedź 59: 
Należy użyć kleju zgodnego z wybranym systemem docieplenia.

Pytanie 60: 
STWIOR str (35) 83 - 2.3. Materiały do izolacji termicznych:
„ ..... Klej do styropianu.
 - przyczepność do styropianu > 0,11 MPa”
Przyczepność do styropianu mierzy się od najsłabszego elementu systemu tj. styropianu.
W projekcie jest styropian EPS 70, a co za tym idzie ma wytrzymałość na rozciąganie 100 kPa =0,1 MPa.
Czy można przyjąć:
Klej do styropianu:
- przyczepność do styropianu >= 0,1 MPa?
Proszę o wyjaśnienia.
Odpowiedź 60: 
Należy przyjąć klej o przyczepności do styropianu > 0,1 MPa.

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 17 grudnia 2018 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 
17 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.




