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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.

zad. 4: Szkoła Podstawowa nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny (pytania 1-2)
Pytanie 1: 
W zestawieniu materiałów ujętym w opisie technicznym do instalacji C.O. w dziale I tj. Budynek główny, jest wyszczególnione 182 szt. grzejników do zamontowania, tak jak w pozycjach od 61 d. 1.2. do 79 d. 1.2. przedmiaru instalacji C.O., natomiast na rzutach kondygnacji (rys. nr 1 do 4, projekt instalacji C.O.) jest łącznie 181 szt. grzejników. W dziale 2 projektu instalacji C.O. (str. 11) dotyczącym łącznika i sali gimnastycznej wyszczególniono 21 szt. grzejników, natomiast na rzucie jest 20 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji.
Odpowiedź 1: 
Prawidłowe ilości grzejników: w budynku głównym łącznie 182 szt. grzejników (piwnica: 31 szt., parter: 49 szt., I p.: 49 szt., II p.: 53 szt.); w części dotyczącej łącznika i sali gimnastycznej łącznie 21 szt. grzejników (piwnica: 1 szt., parter: 20 szt.).

Pytanie 2: 
zad. 1:Przedszkole nr 17, dz. Smolna
W budynku w 2015 roku została wykonana instalacja solarna biegnąca po elewacji budynku. Przedmiar nie obejmuje zakresu robót związanych z demontażem, przeniesieniem oraz ponownym montażem powyższej instalacji ze względu na termomodernizację i prace elewacyjne. Proszę 
o uzupełnienie przedmiaru w powyższe roboty oraz podanie czy na powyższym budynku pozostają do zmiany, przeniesienia, demontażu inne elementy np. elementy wentylacji, klimatyzacji itp.
Odpowiedź 2: 
W ofercie należy ująć demontaż kolidującego odcinka instalacji solarnej i jego odtworzenie po wykonaniu robót dociepleniowych.

zad. 3: Przedszkole nr 43, dz. Maroko-Nowiny – instalacja c.o. (pytania 3-10)
Pytanie 3: 
Proszę o jednoznaczne określenie czy złom z demontażu pozostaje zyskiem wykonawcy i przechodzi na własność wykonawcy.
Odpowiedź 3: 
Złom jest własnością Użytkownika, zaś Wykonawca zobowiązany jest do jego demontażu 
i wywiezienia na składowisko złomu (wraz z kosztem ewentualnej utylizacji). Zysk z tytułu sprzedaży złomu należy wliczyć do oferty poprzez jej pomniejszenie. Protokół złomowania należy przedłożyć Użytkownikowi i Zamawiającemu.

Pytanie 4: 
Proszę o wyjaśnienie poz. 34, 35 przedmiaru czy malowanie i poprawki tynkarskie obejmują tylko miejsca przejść i przebić. Czy należy w takim wypadku wykończyć np. całą ścianę czy tylko jej część, aby wizualnie poprawić wygląd całej ściany.
Odpowiedź 4: 
Zamawiający informuje, że w poz. 34 należy przyjąć naprawę ścian/wnęk za zdemontowanymi grzejnikami w ilości 313,2 m2 oraz naprawę ścian i stropów po starych i nowych przebiciach 
i przekuciach w ilości 483,9 m2. Łącznie 797,1 m2.
Jednocześnie informuje, że w ramach zakresu robót opisanego w projekcie budowlanym oraz uwagach do dokumentacji należy dokonać naprawy wszystkich powierzchni ścian i stropów związanych z montażem lub demontażem instalacji c.o. w tym m.in. naprawą wnęk/ścian za zdemontowanymi grzejnikami, przebiciami, przekuciami itp. 

Pytanie 5: 
Zamawiający wymaga naprawę ścian za grzejnikami poprzez tynkowanie, gipsowanie i dwukrotne malowanie. Proszę uzupełnić przedmiar o zakres robót.
Odpowiedź 5: 
Zgodnie odpowiedzią jw.; do naprawy ścian/wnęk za grzejnikami należy przyjąć obmiar równy ilości grzejników tj. 145 szt. x 2,16 m2 = 313,2 m2 (obmiar jest uwzględniony w poz. 34 przedmiaru robót). 

Pytanie 6: 
Przedmiar obejmuje demontaż oraz ponowny montaż obudów grzejnikowych Jest różnica w ilości obudów demontowanych jak i montowanych. Czy powyższa ilość obudów jest zmieniona czy też nastąpił błąd w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź 6: 
Zrezygnowano z wykonywania obudów grzejnikowych.

Pytanie 7: 
Czy zamawiający przewiduje montaż nowych obudów grzejnikowych czy montaż istniejących? Jeżeli jest przewidywany montaż nowych obudów proszę uzupełnić dokumentację w jakiej formie mają być wykonane, z jakiego materiału oraz uzupełnić ilości przedmiarowe. Proszę o podanie materiał czy zamawiający wymaga wykonanie obudów z płyt HPL czy MDF ze względu na znaczną różnicę 
w cenie powyższych materiałów.
Odpowiedź 7: 
Zrezygnowano z wykonywania obudów grzejnikowych.

Pytanie 8: 
Przedmiar zawiera pozycję dotyczącą malowania rur miedzianych. Proszę o informacje czy malowanie przewiduje tylko rury widoczne czy też całość instalacji. Jeżeli całość instalacji to nie zgadzają się ilość przewodów przewidzianych do malowania z ilością instalowanych proszę o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie.
Odpowiedź 8: 
Malowanie obejmuje tylko rurarz natynkowy.

Pytanie 9: 
W budynku w 2015 roku została wykonana instalacja solarna biegnąca po elewacji budynku. Przedmiar nie obejmuje zakresu robót związanych z demontażem, przeniesieniem oraz ponownym montażem powyższej instalacji ze względu na termomodernizację i prace elewacyjne. Proszę 
o uzupełnienie przedmiaru w powyższe roboty oraz podanie czy na powyższym budynku pozostają do zmiany, przeniesienia, demontażu inne elementy np. elementy wentylacji, klimatyzacji itp.
Odpowiedź 9: 
W ofercie należy ująć demontaż kolidującego odcinka instalacji solarnej i jego odtworzenie po wykonaniu robót dociepleniowych.

Pytanie 10: 
Przedmiar oraz dokumentacja nie obejmuje elementów biernego zabezpieczenia p.poż 
w postaci przejść przewodów przez strefy wydzielenia p.poż. Jeżeli takie strefy występują proszę o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów.
Odpowiedź 10: 
Projekt budowlany nie zawiera takiego zakresu robót.

zad. 3:Przedszkole nr 43, dz. Maroko-Nowiny – Węzeł cieplny (pytania 11-15)
Pytanie 11: 
Proszę o jednoznaczne określenie czy złom z demontażu pozostaje zyskiem wykonawcy i przechodzi na własność wykonawcy.
Odpowiedź 11: 
Złom jest własnością Użytkownika, zaś Wykonawca zobowiązany jest do jego demontażu 
i wywiezienia na składowisko złomu (wraz z kosztem ewentualnej utylizacji). Zysk z tytułu sprzedaży złomu należy wliczyć do oferty poprzez jej pomniejszenie. Protokół złomowania należy przedłożyć Użytkownikowi i Zamawiającemu.

Pytanie 12: 
Czy zamawiający może udostępnić dane oraz modele dobranych urządzeń a w szczególności wymienników płytowych i pomp w celu jednoznacznego wycenienia powyższych elementów?
Odpowiedź 12: 
Nie. Zamawiający nie ma możliwości udostępniania takich informacji.

Pytanie 13: 
Czy zamawiający może udostępnić dane oraz modele dobranych elementów automatyki sterującej 
i pomiarowej węzła cieplnego w celu jednoznacznego wycenienia powyższych elementów?
Odpowiedź 13: 
Nie. Zamawiający nie ma możliwości udostępniania takich informacji.

Pytanie 14: 
Przygotowanie i przeprowadzenie odbioru UDT leży po stronie wykonawcy. Natomiast czy koszt odbioru UDT pozostaje po stronie wykonawcy czy też po stronie użytkownika budynku?
Odpowiedź 14: 
Koszt odbioru pozostaje po stronie Wykonawcy, natomiast użytkownik będzie stroną dla UDT.

Pytanie 15: 
Przedmiar oraz dokumentacja nie obejmuje elementów biernego zabezpieczenia p.poż w postaci przejść przewodów przez strefy wydzielenia p.poż. Jeżeli takie strefy występują proszę o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów.
Odpowiedź 15: 
Projekt budowlany nie zawiera takiego zakresu robót.

zad. 8:Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle (pytania 16-20)
Pytanie 16: 
Proszę o jednoznaczne określenie czy złom z demontażu pozostaje zyskiem wykonawcy i przechodzi na własność wykonawcy.
Odpowiedź 16: 
Złom jest własnością Użytkownika, zaś Wykonawca zobowiązany jest do jego demontażu 
i wywiezienia na składowisko złomu (wraz z kosztem ewentualnej utylizacji). Zysk z tytułu sprzedaży złomu należy wliczyć do oferty poprzez jej pomniejszenie. Protokół złomowania należy przedłożyć Użytkownikowi i Zamawiającemu.

Pytanie 17: 
Czy pozycje dotyczące malowania i poprawek tynkarskich za zdemontowanymi grzejnikami przewidują tylko poprawki po mocowaniach i hakach grzejników czy też wykonanie gładzi lub innych wypraw tynkarskich oraz malowania za grzejnikami i w całych wnękach? Jeżeli takie roboty zamawiający przewiduje proszę o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź 17: 
W ramach zakresu robót opisanego w projekcie budowlanym oraz uwagach do dokumentacji należy dokonać naprawy wszystkich powierzchni ścian i stropów związanych z montażem lub demontażem instalacji c.o. w tym m.in. naprawą wnęk/ścian za zdemontowanymi grzejnikami, przebiciami, przekuciami itp. Jeżeli podany obmiar/przedmiar nie odzwierciedla wskazanego zakresu należy skalkulować go indywidualnie.

Pytanie 18: 
Przedmiar obejmuje demontaż obudów grzejnikowych Nie ma pozycji obejmującej ponowny montaż powyższych osłon. Jeżeli zamawiający przewiduje montaż powyższych osłon proszę o uzupełnienie przedmiaru. Jeżeli jest przewidywany montaż nowych obudów proszę uzupełnić dokumentację w jakiej formie mają być wykonane, z jakiego materiału oraz uzupełnić ilości przedmiarowe. Proszę o podanie materiału czy zamawiający wymaga wykonanie obudów z płyt HPL czy MDF ze względu na znaczną różnicę w cenie powyższych materiałów.
Odpowiedź 18: 
Zrezygnowano z wykonywania obudów grzejnikowych.

Pytanie 19: 
Czy zamawiający przewiduje montaż nowych obudów grzejnikowych czy montaż istniejących? 
Odpowiedź 19: 
Zrezygnowano z wykonywania obudów grzejnikowych.

Pytanie 20: 
Przedmiar oraz dokumentacja nie obejmuje elementów biernego zabezpieczenia p.poż w postaci przejść przewodów przez strefy wydzielenia p.poż. Jeżeli takie strefy występują proszę o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów.
Odpowiedź 20: 
Projekt budowlany nie zawiera takiego zakresu robót.

zad. 8:Przedszkole nr 39 (pytania 21-22)

Pytanie 21: 
Wszystkie odprowadzenia wody deszczowej z dachu są prowadzone pionami wewnątrz budynku i są skorodowane. Czy Zamawiający przewiduje wymianę pionów odprowadzenia wody deszczowej 
z dachu ?
Odpowiedź 21: 
Nie. Zamawiający nie przewiduje realizacji takiego zakresu robót.

Pytanie 22: 
Czy Zamawiający przewiduje zabudowę istniejącej instalacji wodnej w pomieszczeniach i korytarzach ?
Odpowiedź 22: 
Nie. Zamawiający nie przewiduje realizacji takiego zakresu robót.

zad. 3:Przedszkole nr 43, dz. Maroko-Nowiny – instalacja c.o. 
Pytanie 23: 
Proszę o informację czy jest dostępny wykaz nastaw na zaworach termostatycznych oraz zaworach regulacyjnych podpionowych.

Odpowiedź 23: 
Nie, Zamawiający nie dysponuje wykazem nastaw na zaworach termostatycznych i zaworach regulacyjnych podpionowych. Standardowo nastawy dla powyższych zaworów zostały pokazane 
w części rysunkowej projektu.

zad. 6: Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce (pytania 24-26)
Pytanie 24: 
W przedmiarze budowlanym (poz. 82) mamy informację o wykonaniu izolacji cieplnej 
i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej,  gr 22cm, poziomej z płyt układanych na sucho, 1 warstwa. Natomiast w specyfikacji technicznej ST 7 w dziale 8.2 strona 4 mowa jest o kwalifikacji robót zanikowych w których wymieniono „ułożenie warstw wełny mineralnej i granulatu styropianowego”, 
w opisie technicznym widnieje tylko informacja o dociepleniu wełną gr. 22 cm i styropapą gr 18cm. 
W żadnym z dokumentów nie podano współczynników lambda. W związku z powyższym prosimy 
o podanie w/w współczynników oraz o wyjaśnienie kwestii granulatu styropianowego.
Odpowiedź 24: 
Izolację stropu nad ostatnią kondygnacją należy wykonać z płyt z wełny mineralnej gr. 22 cm, współczynnik  nie większy niż 0,048 [W/m*K]. Izolację dachu łącznika należy wykonać ze styropapy gr. 18 cm, współczynnik  nie większy niż 0,037 [W/m*K].

Pytanie 25: 
W opisie technicznym do projektu na stronie 8 w pkt 6.6 dotyczącym naprawy schodów żelbetowych oraz w przedmiarze budowlanym (poz. 114 dział 2.1) jest mowa o montażu nowych balustrad ze stali nierdzewnej, natomiast w dokumentacji brak szczegółu wykonania balustrady, tym samy informacji z jakich profili i w jaki sposób mają być wykonane. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
Odpowiedź 25: 
Balustrady ze stali nierdzewnej z rur okrągłych; poręcz: rura ø 3,8 cm, rury poprzeczne: ø 3,2 cm, rury pionowe w rozstawie co 10 cm: ø 1, 9cm.

Pytanie 26: 
Zgodnie z przedmiarem budowlanym (poz. 136) należy wykonać lastrykową jednobarwną dwuwarstwową gr. 35 mm okładzinę schodów zewnętrznych, natomiast zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego (pkt. 6, ppkt. 6.8, str. 6) oraz rysunkami projektowymi (rys. nr 13 
i 15, projekt budowlany) okładzina w/w schodów ma być z płytek lastriko gr. 4 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności
Odpowiedź 26: 
Zgodnie z dokumentacją, z płytek lastryko na zaprawie klejowej.

zad. 8: Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle (pytania 27-32)
Pytanie 27: 
W pozycji kosztorysowej nr 23 w dziale 2 mamy informację o dostawie i montażu daszku na konstrukcji stalowej. W dokumentacji jest tylko przekrój, natomiast brak rozwiązania konstrukcyjnego zadaszenia tj. rodzaju profili stalowych i ich zabezpieczenia antykorozyjnego, sposobu montażu do ściany i rozstawu wsporników, sposobu odprowadzenia wód opadowych, sposobu wykonania warstwy spadkowej. Prosimy o uzupełnienie brakującej dokumentacji..

Odpowiedź 27: 
Konstrukcja zadaszenia z rur prostokątnych 50 x 50 mm, zabezpieczonych antykorozyjnie podkładem miniowym i dwukrotnym malowaniem farbą chlorokauczukową. Rozstaw wsporników co 75 cm (łącznie 10 szt.), mocowanie do ściany prętami fi 16 za pomocą kotew chemicznych. Głębokość kotwienia 0,25 m. Odprowadzenie wody poprzez wpust rynnowy i krótki odcinek rury spustowej, wyprowadzony ok. 3 cm poniżej poziomu „sufitu”. Warstwa spadkowa z płyt OSB. 

Pytanie 28: 
Na rozwinięciu elewacji nr 4, 6 widoczny jest podział elewacji na odrębne kolory. Zgodnie 
z rozwinięciem przestrzeń między kolorami należy wykonać w kolorze białym natomiast na wizualizacji 3D widać, że przestrzenie w kolorze białym to bonie, o których nie ma wzmianki w opisie technicznym czy specyfikacji jak również w przedmiarze budowlanym nie uwzględniono pozycji dotyczącej wykonania boni na elewacji. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji.
Odpowiedź 28: 
Kolorystykę elewacji, bez stosowania boniowania, należy wykonać zgodnie z rysunkiem „kolorystyka 08 _ P39.jpg”.

Pytanie 29: 
Zgodnie z przedmiarem instalacji C.O. (poz. 47, 48) oraz „uwagami, korektami i uzupełnieniami” (pkt. 5, ppkt. 5.4) 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.
Odpowiedź 29: 
Zrezygnowano z wykonywania obudów grzejnikowych.

Pytanie 30: 
Zgodnie z przedmiarem instalacji C.O. (poz. 47, 48) oraz „uwagami, korektami i uzupełnieniami” (pkt. 5, ppkt. 5.4) 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 47 oraz 48, ponieważ przy w/w sposobie wykonania obudowy powinny być powiększone po 3 cm z każdej strony od wymiaru grzejnika, co spowoduje zwiększenie obmiaru.
Odpowiedź 30: 
Zrezygnowano z wykonywania obudów grzejnikowych.

Pytanie 31: 
Zgodnie z przedmiarem instalacji C.O. (poz. 47, 48) 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.
Odpowiedź 31: 
Zrezygnowano z wykonywania obudów grzejnikowych.


Pytanie 32: 
Zgodnie z przedmiarem instalacji C.O. (poz. od 25 do 46) należy zamontować grzejniki w łącznej ilości 78 szt., natomiast zgodnie z dokumentacją projektową (rys. nr S1, S2, S3, S4, S5, projekt branży sanitarnej) do zamontowania są 83 szt. grzejników. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 32: 
Zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej tj. rzutami i rozwinięciami do zamontowania są 83 szt. grzejników.

zad. 6:Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce (pytania 33-38)
Pytanie 33: 
 Rysunek 13, pkt.4. Wymiana wszystkich parapetów na stalowe powlekane koloru RAL 7016.
Natomiast w projekcie jest RAL 7022.
Proszę o padnie koloru i materiału z jakiego mają być wykonane parapety zewnętrzne
Odpowiedź 33: 
Należy zastosować parapety z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej; kolor RAL7016. 

Pytanie 34: 
Proszę o podanie parametru lambda dla płyt styropianowych na ścianach powyżej terenu.
Odpowiedź 34: 
Maksymalny współczynnik  dla płyt styropianowych (EPS) na ścianach powyżej terenu 0,040 [W/m*K].

Pytanie 35: 
Proszę o podanie parametru lambda dla płyt styropianowych na ścianach poniżej terenu
Odpowiedź 35: 
Maksymalny współczynnik  dla płyt styropianowych (XPS) na ścianach poniżej terenu 0,037 [W/m*K].

Pytanie 36: 
Proszę o podanie parametru lambda dla płyt ze styropapy
Odpowiedź 36: 
Maksymalny współczynnik  dla styropapy 0,037 [W/m*K].

Pytanie 37: 
Proszę o podanie parametru lambda dla wełny mineralnej gr. 22cm.
Odpowiedź 37: 
Maksymalny współczynnik  dla wełny mineralnej (izolacja stropodachu gr. 22 cm) 0,048 [W/m*K].

Pytanie 38: 
Rysunek 24 - Odnośnik C,D. Wykonanie iniekcji i tynków renowacyjnych od wewnątrz.
Czy w/w prace wchodzą w zakres zadnia? Jeśli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru, projektu 
i podanie ilości.
Odpowiedź 38: 
Tak, wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji, izolacji szlamowej oraz tynków renowacyjnych wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Prace należy wykonać zgodnie z rys. nr 24 na wszystkich ścianach zewnętrznych. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez Zamawiającego, ilość robót na podstawie rys. nr 2 (rzut piwnic). Należy zastosować kompletne rozwiązanie systemowe w technologii wybranego producenta.

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 
3 stycznia 2019 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 3 stycznia 2019 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.


