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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: 
zad. 8:Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle
Czy izolacja jednowarstwowa do izolowania przewodów instalacji c,o jest przewidziana 
z izolacji technicznej PE czy też z wełny mineralnej.
Odpowiedź 1: 
Zgodnie z projektem budowlanym z pianki PE.


Pytanie 2: 
zad. 3:Przedszkole nr 43, dz. Maroko-Nowiny – instalacja c.o.
W opisie technicznym znajduje się zapis: „Projektuje się osobny ciąg zasilający nagrzewnicę centrali wentylacji mechanicznej”. Natomiast na rys. rzut Piwnic cz. A znajduje się zapis: „do nagrzewnic – poza opracowaniem”. Proszę o wyjaśnienie czy zasilanie nagrzewnic jest uwzględnione w projekcie oraz przedmiarze robót. Na żadnym z rysunków nagrzewnice nie są uwzględnione.
Odpowiedź 2: 
Zamawiający w przywołanej dokumentacji nie znajduje zapisów w opisie technicznym oraz części rysunkowej dotyczących obiegu zasilającego nagrzewnicę centrali wentylacyjnej.

zad. 4:Szkoła Podstawowa nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny (pytania 3-5)
Pytanie 3: 
W piśmie Zamawiającego z dnia 10.12.2018r. znak ZP.271.156.2018 zawierającym odpowiedzi na pytania Wykonawców, czytamy w odpowiedzi na 32 pytanie, że w pozycji nr 100 ujęto montaż nawiewników higrosterowanych w istniejących oknach. Natomiast 
w przedmiarze budowlanym pozycja nr 100 mówi o „Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2”, z kolei w przedmiarze C.O. poz nr 100 mówi o „Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr 15 mm  na ścianie.” Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 3: 
Zamawiający informuje, że pomyłkowo podano numer pozycji. Nawiewniki należy wycenić zgodnie z zestawieniem stanowiącym element dokumentacji.

Pytanie 4: 
Podczas wizji lokalnej na obiekcie stwierdzono, że wokół okien znajduje się sztukateria tj. listwy obwodowe szerokości ok. 10 cm i grubości ok. 4 cm, które są wyszczególnione na Rys. nr 17 – Elewacje I-I i II-II KOLORYSTYKA, Rys. nr 18 Elewacje III-III i IV-IV Kolorystyka, jak również na Rysunku kolorystyka 04_SP11, jednakże w opisie dokumentacji technicznej, specyfikacji jak i w przedmiarze brak informacji na temat opaski wokół okien. Prosimy 
o informację czy Zamawiający będzie wymagał odtworzenia elementów sztukaterii i czy w związku z tym należy dodać pozycję dotyczącą wykonania boni?
Odpowiedź 4: 
Opaski wokół okien pozostają, należy je uformować z materiału termoizolacyjnego jak ościeża i wycenić zgodnie z dokumentacją. Przedmiar robót nie będzie modyfikowany przez Zamawiającego.

Pytanie 5: 
Podczas wizji lokalnej na obiekcie stwierdzono, że na I piętrze od strony boiska znajdują się rolety zewnętrzne, jednakże w dokumentacji technicznej, specyfikacji oraz w przedmiarze brak informacji o roletach zewnętrznych. Prosimy o informację czy przedmiotowe rolety mają być zdemontowane i ponownie zamontowane, czy zdemontowane i przekazane Zamawiającemu lub należy zamontować nowe rolety?
Odpowiedź 5: 
Rolety należy zdemontować i przekazać administratorowi obiektu.

Pytanie 6: 
Dotyczy zad. 1: Przedszkole nr 17, Dz. Smolna:
Proszę o podanie ilości nawiewników okiennych przewidzianych do montażu w trakcie realizacji inwestycji. Proszę o określenie czy nawiewniki mają być montowane tylko w wymienianych oknach czy również w oknach istniejących.
Odpowiedź 6: 
Łącznie 82 szt., w oknach istniejących i wymienianych.

Pytanie 7: 
Dotyczy zad. 4: Szkoła Podstawowa nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny
Proszę o podanie ilości nawiewników okiennych przewidzianych do montażu w trakcie realizacji inwestycji. Proszę o określenie czy nawiewniki mają być montowane tylko 
w wymienianych oknach czy również w oknach istniejących.
Odpowiedź 7: 
Nawiewniki należy wycenić zgodnie z zestawieniem stanowiącym element dokumentacji. Łącznie 285 szt., w oknach istniejących i wymienianych.

Pytanie 8: 
Prosimy definitywne zajęcie stanowiska - w sprawie 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.
Proszę o ponowne wyjaśnienie parametru wkładów do okien - w odpowiedziach z dnia 12.12.2018 zamieszczona odpowiedź w pytaniu 12 o treści - wkład szybowy jednokomorowy, Umax<1,1 W/m2*K - okno z takim wkładem nie spełnia obecnie wymaganych parametrów. Różnica w cenie pomiędzy wkładem jednokomorowym a dwukomorowym jest znaczna. Prosimy o ostateczne wyjaśnienie sprawy .
Odpowiedź 8: 
Określony w dokumentacji współczynnik dla stolarki okiennej Umax ≤ 1,1 W/m2*K, należy traktować zgodnie z warunkami technicznymi jako wymaganie dla całego okna, a nie dla wkładu szybowego. Zamawiający nie przesądza czy wkład ma być 3-szybowy z wypełnieniem np. argonem, czy 2-szybowy wypełniony np. kryptonem. Należy spełnić wymóg WT 2017.

Pytanie 9: 
Dotyczy zad. 6: Przedszkole nr 25 ,dz. Niedobczyce
	zad. 7: Szkoła Podstawowa nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12), dz. Niewiadom
W związku z opóźniającym się w czasie przebiegiem procesu przetargowego, prosimy 
o przedłużenie terminu wykonania powyższych zadań.
Odpowiedź 9: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową. Została ona rozpoczęta z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, tak by potencjalny Wykonawca odpowiednio wcześnie mógł się przygotować do wykonania prac w stosunkowo krótkim terminie, w okresie wakacji. 

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 8 stycznia 2019 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 
8 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.





