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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: 
W dokumentacji projektowej:
Przyczepność do betonu:
– w stanie powierzchniowo suchym,
– po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych.
Proszę o podanie wymogów wg nowych metodologii badań:
Przyczepność do betonu:
– w stanie powierzchniowo suchym,
– po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia.
Wykonawca sprawdził kilkanaście aprobat w różnych systemach dociepleń i nie znalazł żadnej z zaprojektowaną metodologią badań.
Proszę o podanie wymogów wg nowych metodologi badań.
Wg projektu parametry systemu dociepleń muszą wynikać z aprobaty technicznej.
Zapisy projektowe uniemożliwiają zastosowanie produktów zamiennych i stanowią czyn nieuczciwej konkurencji. Prosimy o wyjaśnienia.
Odpowiedź 1: 
Wymogi wg nowych metodologii badań; przyczepność do betonu:
- w stanie powietrzno-suchym >= 0,25 MPa
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia >= 0,25 MPa
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia >= 0,08 MPa

Pytanie 2 
W dokumentacji projektowej:
Wodochłonność układu:
– po 8 h,
– po 24 h.
Wykonawca sprawdził kilkanaście aprobat w różnych systemach dociepleń i nie znalazł żadnej z zaprojektowaną metodologią badań.
Wodochłonność jest badana po 1h i 24h.
Proszę o podanie wymogów wg nowych metodologi badań.
Proszę o podanie czy chodzi o układ warstwy zbrojącej?
Jeśli chodzi o układ razem z tynkiem to proszę o podanie wodochłonności dla każdego rodzaju tynku osobno.
Wg projektu parametry systemu dociepleń muszą wynikać z aprobaty technicznej.
Zapisy projektowe uniemożliwiają zastosowanie produktów zamiennych i stanowią czyn
nieuczciwej konkurencji. Prosimy o wyjaśnienia.
Odpowiedź 2: 
Wg nowej metodologii badań wymagana wodochłoność układu po 24 godzinach nie może być większa niż 500 g/m2. Za układ rozumie się warstwę zbrojoną wraz z tynkiem. Wodochłoność dla każdego rodzaju tynku nie może być większa niż 500 g/m2.

Pytanie 3: 
Założenia do projektowania były brane z aprobaty technicznej, która miała starą metodologię badań (po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych, udarność w J, wodochłonność po 8h).
Czy zamawiający jest pewien, że istnieją na runku dwa systemy dociepleń spełniające wymogi projektowe?
Wykonawca sprawdził kilkanaście aprobat w różnych systemach dociepleń i nie znalazł ani
jednego.
Wymagania projektowe można spełnić przy nowej metodologi badań i założeniu że
wodochłonność jest podana dla warstwy zbrojącej.
Czy można tak założyć?
Wg projektu parametry systemu dociepleń muszą wynikać z aprobaty technicznej.
Zapisy projektowe uniemożliwiają zastosowanie produktów zamiennych i stanowią czyn
nieuczciwej konkurencji. Prosimy o wyjaśnienia.
Odpowiedź 3: 
Projektant sprawdził, że istnieją na rynku przynajmniej dwa systemy dociepleń spełniające wymogi projektowe; wymagane parametry wg nowych metodologii badań.
Przyczepność do styropianu:
- w stanie powietrzno-suchym >= 0,08 MPa
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia >=0,03 MPa
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia >= 0,08 MPa
Klej do siatki - przyczepność do styropianu:
- w stanie powietrzno-suchym >= 0,08 MPa
Udarność układu ociepleniowego: >= 50 J

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 10 stycznia 2019 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 
10 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w sali 257.





