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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1: 
Zgodnie z opisem dla systemu Sygnalizacji Pożaru: „Projektowaną centralkę pożarową należy połączyć z istniejącą centralą pożarową pobliskiego budynku”. Prosimy o podanie typu istniejącej centrali pożarowej.
Odpowiedź 1: 
Centrala w obiekcie istniejącym to centrala serii Polon 4000.

Pytanie 2 
Prosimy o przedstawienie schematu instalacji monitoringu wizyjnego CCTV.
Odpowiedź 2: 
Schemat podano na rysunku E22. Proszę zwrócić uwagę, że gniazda dedykowane dla monitoringu wizyjnego, opisano indeksem CCTV.

Pytanie 3: 
Prosimy o podanie parametrów technicznych dla centrali telefonicznej, access pointów oraz urządzeń aktywnych.
Odpowiedź 3: 
Wymagane parametry:
W zakresie centrali:
- abonencka cyfrowa centrala telefoniczna,
- 4 linie miejskie analogowe,
- 4 wyposażenia VOIP wraz z licencją,
- 32 linie wewnętrzne analogowe,
- 4 wyposażenia VOIP wewnętrzne,
- możliwość obsługi: do 64 linii/kanałów SIP, ISDN BRI (wewnętrzny, zewnętrzny), ISDN PRI 
 wewnętrzny, zewnętrzny, standardowe linie analogowe (CLIP, odwrócenie polaryzacji, PFT), 
   sieciowanie IP,
- wbudowana DISA,
- wbudowana poczta głosowa,
- systemowe komunikaty głosowe w języku polskim z możliwością obsługi innych wersji językowych,
- dostawa 4 szt. aparatów cyfrowych ( tzw. wielofunkcyjnych) nabiurkowych,
- dostawa 12 szt. aparatów analogowych bezprzewodowych DECT,
- dostawa 16 szt. aparatów analogowych nabiurkowych z możliwością instalacji na ścianie.
W zakresie przełącznika 24 portowego:
- ilość portów: 24
- wydajność dla wszystkich portów: 95,3Mp/s
- gniazda dla modułów rozszerzających: 2
- porty SFP+ Gigabit/10 gigabit uplink: 2
- max. ilość modeli w stosie: 8
- moc: 90W
- RFC 854/855 Telnet
- RFC 959/2640 FTP
- RFC 1157/2271 SNMP
- RFC 1350 TFTP Protocol
- RFC 1212/2737 MIB and MIB-II
- RFC 896 Congestion control
- RFC 1122 Internet Hosts
- RFC 1321 MD5
- RFC 2104 HMAC Message Authentication
- RFC 1886 DNS for IPv6
- RFC 2461 NDP
- IEEE 802.1D (STP)
- IEEE 802.1p (CoS)
- IEEE 802.1Q (VLANs)
- IEEE 802.1ad (Provider Bridge) Q-in-Q (VLAN stacking)
- IEEE 802.1ag
- IEEE 802.1s (MSTP)
W zakresie przełącznika 48 portowego:
- ilość portów 48
- wydajność dla wszystkich portów: 131Mp/s
- gniazda dla modułów rozszerzających: 2
- porty SFP+ Gigabit/10 gigabit uplink: 2
- porty POE: 48
- max. ilość modeli w stosie: 8
- moc: 900W
- moc dyspozycyjna POE: 780W
- RFC 854/855 Telnet
- RFC 959/2640 FTP
- RFC 1157/2271 SNMP
- RFC 1350 TFTP Protocol
- RFC 1212/2737 MIB and MIB-II
- RFC 896 Congestion control
- RFC 1122 Internet Hosts
- RFC 1321 MD5
- RFC 2104 HMAC Message Authentication
- RFC 1886 DNS for IPv6
- RFC 2461 NDP
- IEEE 802.1D (STP)
- IEEE 802.1p (CoS)
- IEEE 802.1Q (VLANs)
- IEEE 802.1ad (Provider Bridge) Q-in-Q (VLAN stacking)
- IEEE 802.1ag
- IEEE 802.1s (MSTP)

Pytanie 4: 
Czy Inwestor potwierdza iż do rozebrania jest tylko jedna warstwa papy na dachu betonowym – poz. 1 przedmiaru robót budowlanych.
Odpowiedź 4:
Nie, w przedmiarze robót w pozycji dotyczącej rozebrania papy na dachu betonowym pomyłkowo pominięto krotność, która powinna wynosić „5”. W wycenie należy więc uwzględnić rozbiórkę i utylizację pięciu warstw papy. 

Pytanie 5: 
Prosimy o informację czy zadanie obejmuje istniejące wyposażenie tj. elementy maszyny parowej, szafy, szafy sterownicze, tablice informacyjne, mechanizm suwnicowy itp., a jeśli tak to w jakim zakresie.
Odpowiedź 5:
Zadanie obejmuje istniejące wyposażenie tj.: elementy maszyny parowej, szafy, szafy sterownicze, tablice informacyjne, mechanizm suwnicowy. 
Wycenie podlega: 
- usunięcie luźnych powłok malarskich,
- pokrycie zardzewiałych metalowych elementów preparatami na bazie tanin,
- zabezpieczenie elementów przed dalszą korozją woskiem.

Pytanie 6: 
Według programu prac konserwatorskich w budynku nadszybia w głównych pomieszczeniach posadzki wyłożone są współczesnymi płytkami ceramicznymi. Prosimy 
o informację jaki zakres robót należy przyjąć do oferty.
Odpowiedź 6:
W głównych pomieszczeniach budynku nadszybia należy odtworzyć posadzki cementowe, zgodnie z opisem w pkt 9, ppkt „Hala nadszybia, maszynowni”. Zapis w programie prac konserwatorskich dotyczący płytek ceramicznych jest omyłkowy.

Pytanie 7: 
Prosimy o informację jaki zakres robót dotyczący pozostałości torowisk w budynku nadszybia należy przyjąć do oferty
Odpowiedź 7:
Istniejące torowiska należy zachować. Występujące różnice pomiędzy górą torowiska 
a istniejącą posadzką wypełnić w sposób następujący: powierzchnie wewnątrz torów uzupełnić do górnej wysokości szyn, natomiast zewnętrzne od górnej wysokości szyn 
z delikatnym spadkiem w kierunku posadzki. Istniejące nierówności na całej powierzchni posadzki należy wyrównać, dążąc do likwidacji wyraźnych uskoków. Do wykonania napraw 
i uzupełnień posadzki zastosować mineralną sypką i suchą mieszankę opartą na cemencie zawierającym dodatki żywiczne. W wycenie należy uwzględnić prace zawarte w pkt. 9 opisu technicznego PODŁOGI I POSADZKI ppkt. Hala nadszybia, maszynowni.

Pytanie 8: 
W dokumentacji projektowej części elektrycznej w dziale: „OŚWIETLENIE OBIEKTU” istnieje zapis „Oprawy będą dostarczone przez inwestora”. Prosimy o wyjaśnienie czy oferent ma ujmować w swojej wycenie oprawy czy nie?
Odpowiedź 8:
Zapis omyłkowy. Należy w ofercie przewidzieć dostawę nowych opraw oświetleniowych.

Pytanie 9: 
W dokumentacji projektowej części elektrycznej w dziale: „SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU” istnieje zapis „ Zasilanie podstawowe centrali zrealizować z sieci prądu przemiennego 230V, 50Hz.
Centrala będzie zasilona z wydzielonego, oznaczonego („Zasilanie centrali pożarowej.”)
obwodu rozdzielnicy RP0. Do tego obwodu nie wolno przyłączać innych odbiorników energii
elektrycznej nie związanych z systemem wykrywania pożaru. Podłączenie musi być wykonane przed wyłącznikiem przeciwpożarowym energii elektrycznej i musi być wykonane jako nierozłączne. Zasilanie należy wykonać kablem o odporności PH90 np. typu HDGs 3x1,5mm2.
W przypadku zaniku napięcia zasilania z sieci prądu przemiennego centrala ppoż. wyposażona będzie w baterie akumulatorów podtrzymującą jej pracę na określony czas”
Wyłącznik przeciwpożarowy znajduje się przed rozdzielnią RG. Pytanie z której rozdzielni zasilić system SSP?
Odpowiedź 9:
Centralę SSP należy zasilić sprzed głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu, który zabudowany będzie w odrębnej obudowie poza chronioną strefą pożarową. Należy przewidzieć zabudowę aparatu z obwodu RP0/1 do tablicy głównego wyłącznika prądu.


Pytanie 10: 
Ad § 8 ust.3: Kto konkretnie jest Użytkownikiem obiektu (nie wynika to wyraźnie z SIWZ)? Co w sytuacji, gdy protokół zostanie podpisany przez Zamawiającego, a Użytkownik odmówi? Wykonawca nie powinien odpowiadać za takie sytuacje
Odpowiedź 10:
Użytkownikiem obiektu jest Industrialne Centrum Kultury (ICK), placówka organizacyjna Miasta Rybnika. Użytkownik ma prawo odnosić się do jakości i sposobu prowadzenia prac, 
a Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględniania uwag Użytkownika, oczywiście 
w zakresie zgodności z SIWZ i dokumentacją, jeżeli zostaną takie uznane przez Zamawiającego. 

Pytanie 11: 
Ad. § 8 ust.4: Co w sytuacji, gdy podwykonawca odmówi wydania danego oświadczenia, pomimo otrzymania wynagrodzenia? Wykonawca nie powinien odpowiadać za takie sytuacje.
Odpowiedź 11:
W interesie Wykonawcy jest podpisanie ze „swoim” Podwykonawcą tak skonstruowanej umowy, by nie było możliwości wystąpienia takiej okoliczności. Wynika to z tego, że Wykonawca jest w całym zakresie odpowiedzialny za zadania podwykonawców.

Pytanie 12: 
Ad.§ 11 ust.11: Czy dla przyspieszenia procedury możliwe będzie dokonywanie przez Zamawiającego bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawcy, gdy Wykonawca zwróci się o to do Zamawiającego przed upływem terminu danej płatności? Jeśli tak, to rozumiemy, że sytuacji takiej nie dotyczy sankcja wskazana w § 11 ust.17 i § 16 pkt 4
Odpowiedź 12:
Jeżeli płatność nastąpi na podstawie § 11 ust.11 to kary będą naliczane. Ale istnieje możliwość płatności na rzecz podwykonawcy na podstawie § 11 ust.1 bez naliczania kar, ale za zgodą Zamawiającego.

Pytanie 13: 
Ad. § 13 ust.1: Co w wypadku gdy gwarancja producenta na określony materiał lub urządzenie jest krótsza niż gwarancja wynikająca z umowy? Nie powinno się przerzucać na wykonawcę odpowiedzialności za takie okoliczności.
Odpowiedź 13:
W takim przypadku Wykonawca może wykupić u producenta / sprzedawcy przedłużenie gwarancji na wymagany okres, bądź w przypadku braku takiej możliwości, wykupić dodatkowe ubezpieczenie na wypadek koniecznej naprawy lub wymiany sprzętu po okresie gwarancji udzielonej przez producenta. Dodatkowe koszty z tym związane należy oczywiście ująć w ofercie.


Pytanie 14: 
Ad.§ 13 ust.2: Od kiedy dokładnie liczony będzie okres gwarancji? Czy wspomniana tam „data przekazania całego przedmiotu umowy” jest tożsama z datą odbioru końcowego, czy chodzi o jakiś inny termin (jaki)?
Odpowiedź 14:
Tak, okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

Pytanie 15: 
Ad.§ 13 ust.8: Czy wykonawca będzie miał wpływ na wybór takiego rzeczoznawcy? 
W naszej ocenie taki wybór powinien być dokonywany przez strony wspólnie
Odpowiedź 15:
Treść § 13 ust.8 wskazuje, że bez wniosku Wykonawcy nie jest konieczne powołanie rzeczoznawcy, a zatem Wykonawca ma wpływ na jego powołanie.

Pytanie 16: 
Ad.§ 15 ust.5: Jaki będzie minimalny termin wyznaczony przez Zamawiającego? W naszej ocenie powinno to być co najmniej 7 dni.
Odpowiedź 16:
Zamawiający nie będzie wyznaczał w umowie minimalnego terminu złożenia dokumentów, 
o których mowa w § 15 ust.5. W związku z tym, że powyższy paragraf dotyczy dokumentów istniejących, które powinny być w bieżącej dyspozycji Wykonawcy, wyznaczenie terminu na ich przedstawienie będzie każdorazowo adekwatne do realnych możliwości ich dostarczenia uzależnionych np. od odległości siedziby Wykonawcy od siedziby Zamawiającego, ilości dokumentów, okresu świątecznego itp.

Pytanie 17: 
Ad.§ 16 pkt 1: Dany zapis powinien dotyczyć tylko odstąpienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Nie powinno się przerzucać na wykonawcę odpowiedzialności za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z innych przyczyn, nie leżących po jego stronie, np. z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub siły wyższej.
Odpowiedź 17:
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do umowy we wskazanym zakresie albowiem uznanie naliczenia kary nie będzie z przyczyn wystąpienia siły wyższej.

Pytanie 18: 
Prosimy o uzupełnienie umowy o zapis dotyczący kar umownych, które zapłaci Zamawiający
za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.
Odpowiedź 18:
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia do umowy wskazanych zapisów. Należy też dodać, że Zamawiający nigdy nie odstąpił od umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

Pytanie 19: 
Ad.§ 18 ust1: Czy do takich przyczyn zalicza się:
- wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót, w szczególności opadów śniegu, deszczu, temperatur poniżej +5C;
- wystąpienie warunków atmosferycznych i innych okoliczności nie pozwalających realizować prac zgodnie z przyjętą technologią i wskazaniami producentów materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy?
Nie powinno się przerzucać na wykonawcę odpowiedzialności za takie okoliczności
Odpowiedź 19:
Nie. Punkt 1 nie odnosi się do warunków atmosferycznych. Zamawiający wprowadza dodatkowy zapis do § 18 ust. 1 umowy.
było:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa 
w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niżej opisanych przypadkach:
	przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych,
	przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego, ze względu decyzje i postanowienia wstrzymujące te roboty 
(z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę) wydane przez służby i inspekcje mogące kontrolować obiekt,

przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na konieczność usunięcia przeszkód nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia uniemożliwiających kontynuację robót,
	przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego w przypadku konieczności opracowania niezależnych opinii lub ekspertyz niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli konieczność ich opracowania nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
	przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego, ze względu na konieczność wykonania nieprzewidzianych robót, niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia, wykraczających poza zakres umowy a kolidujących z realizacją niniejszego zamówienia,
	przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na konieczność uzyskania decyzji i uzgodnień, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do realizacji robót, a które wynikają z przepisów prawa i nie są zależne od działań Wykonawcy,
	przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór nowego Wykonawcy robót dodatkowych lub uzupełniających, które są konieczne do wykonania, a ich rodzaj nie mieści się w ustawowej regulacji wynikającej z zapisów art. 144 ust. 1 ustawy PZP.



jest:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa 
w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niżej opisanych przypadkach:
	przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych,
	przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego, ze względu decyzje i postanowienia wstrzymujące te roboty 
(z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę) wydane przez służby i inspekcje mogące kontrolować obiekt,

przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na konieczność usunięcia przeszkód nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia uniemożliwiających kontynuację robót,
	przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego w przypadku konieczności opracowania niezależnych opinii lub ekspertyz niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli konieczność ich opracowania nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
	przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego, ze względu na konieczność wykonania nieprzewidzianych robót, niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia, wykraczających poza zakres umowy a kolidujących z realizacją niniejszego zamówienia,
	przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na konieczność uzyskania decyzji i uzgodnień, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do realizacji robót, a które wynikają z przepisów prawa i nie są zależne od działań Wykonawcy,
	przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór nowego Wykonawcy robót dodatkowych lub uzupełniających, które są konieczne do wykonania, a ich rodzaj nie mieści się w ustawowej regulacji wynikającej z zapisów art. 144 ust. 1 ustawy PZP,

przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót zgodnie z reżimem technologicznym oraz z zasadami określonymi w normach lub przepisach technicznych, a mających wpływ na jakość robót.

Pytanie 20: 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie opracowania „Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu
Odpowiedź 20:
Link do dokumentu „Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”:
https://www.slaskie.pl/content/1277972301_2010-07-01 


Pytanie 21: 
Prosimy o wskazanie, o której balustradzie jest mowa w pozycji 118 przedmiaru robót budowlanych. Prosimy o udostępnienie rysunku
Odpowiedź 21:
W pozycji 118 przedmiaru robót jest mowa o balustradzie i barierkach przedstawionych na rysunkach A/37 oraz A/38.

Pytanie 22: 
Proszę o podanie następujących szczegółów dotyczących ścianek mobilnych:
	z jakiej blachy mają być wykonane (stalowa czy aluminiowa),

czy blacha ma być na całej wysokości segmentu, czy ma być jedno – czy dwustronnie,
jaka ma być dźwiękochłonność ścian,
jakie ma spełniać warunki ochrony p.poż,
prosimy o wyjaśnienie z jakiego powodu wysokość ścianki określona jest jako np. „od 206 do 216cm”
Odpowiedź 22:
Ścianki mobilne na ramie aluminiowej z dwustronną powłoką z blachy stalowej na całej wysokości segmentu. Izolacja akustyczna do 36 dB. Zabezpieczenie p.poż - bez wymagań. Różnica wysokości wynika z różnicy spadku posadzki w hali nadszybia.

Pytanie 23: 
Prosimy o wskazanie miejsca oraz specyfikacji wykonania nawierzchni żwirowej oraz z kostki o których mowa w poz. 76-80 w przedmiarze robót budowlanych.
Odpowiedź 23:
Pozycje nr 76 i 77 dotyczą opaski żwirowej o szerokości 60 cm wokół budynków maszynowni, nadszybia oraz łącznika. Pozycje nr 78-80 dotyczą chodnika z kostki betonowej (rys. PZT-01); chodnik doprowadzający do łącznika o wymiarach 10,36 x 6,85 m oraz chodnik do budynku nadszybia o wymiarach 1,50 x 8,00 +1,50 x 10,80 m.
Specyfikacja wykonania:
chodnik z kostki betonowej:
- kostka betonowa gr 6 cm,
- podsypka cementowo- piaskowa 1:8 - 4cm 
- podbudowa żwirowo-piaskowa 0-31,5 mm - 15 cm 
opaska żwirowa:
- warstwa żwiru 16-40mm – 10cm,
- podsypka piaskowa 15cm.

Pytanie 24: 
Po dzisiejszych oględzinach stwierdziliśmy, iż posadzka w budynku nadszybia jest nierówna, a pozostałości torowiska wystają ponad poziom posadzki. Czy z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz bezpieczeństwo zwiedzających Inwestor planuje wykonanie warstwy wyrównawczej lub inne prace w tym rejonie?
Odpowiedź 24:
Istniejące torowiska należy zachować. Występujące różnice pomiędzy górą torowiska 
a istniejącą posadzką wypełnić w sposób następujący: powierzchnie wewnątrz torów uzupełnić do górnej wysokości szyn, natomiast zewnętrzne od górnej wysokości szyn 
z delikatnym spadkiem w kierunku posadzki. Istniejące nierówności na całej powierzchni posadzki należy wyrównać, dążąc do likwidacji wyraźnych uskoków. Do wykonania napraw 
i uzupełnień posadzki zastosować mineralną sypką i suchą mieszankę opartą na cemencie zawierającym dodatki żywiczne. W wycenie należy uwzględnić prace zawarte w pkt. 9 opisu technicznego PODŁOGI I POSADZKI ppkt. Hala nadszybia, maszynowni.

Pytanie 25: 
Jaki zakres robót należy uwzględnić w przypadku ścian zabrudzonych olejem w budynku maszynowni
Odpowiedź 25:
Do oczyszczenia zabrudzonej olejem ściany w budynku maszynowni, należy użyć alkalicznego koncentratu do mycia/odtłuszczania o stężeniu 5%. Użycie środka zgodnie 
z zaleceniem producenta.
W wycenie należy przewidzieć jednak (w przypadku braku skutecznego oczyszczenia ściany metodą chemiczną), skucie tynku, oczyszczenie z luźnych elementów odkrytej cegły 
i zabezpieczenie powierzchni preparatem gruntującym.

Pytanie 26: 
Czy Inwestor przewiduje ocieplenie ścian zewnętrznych w części budynku nadszybia przeznaczonej na pomieszczenia biurowe?
Odpowiedź 26:
Nie przewiduje się docieplenia ścian zewnętrznych w części budynku nadszybia przeznaczonego na pomieszczenia biurowe.

Pytanie 27: 
Brak w przedmiarze rusztowań do robót elewacyjnych ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
antykorozyjnych konstrukcji stalowej, malowania. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiaru.
Odpowiedź 27:
Przedmiary stanowią element uzupełniający projektu. Przy wycenie należy opierać się na projekcie wykonawczym.

Pytanie 28: 
Brak rozwinięcia (kładów) wielu ścian wewnętrznych nie pozwala sprawdzić ilości obmiarowych oraz późniejszego wykonania. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji 
i ewentualne skorygowanie przedmiaru.

Odpowiedź 28:
Kłady ścian wykonane zostały dla nowoprojektowanych pomieszczeń. Przygotowując ofertę, ilości robót dotyczących renowacji wszystkich ścian istniejących, w zakresie zgodnym 
z opisem robót, należy określić na podstawie części rysunkowej projektu, tj. rzutów 
i przekrojów. 

Pytanie 29: 
Pozycje kosztorysowe związane z renowacją elewacji nie są tożsame z wymogami zawartymi w programie konserwatorskim. Prosimy o poprawną korektę przedmiaru (także 
z zatwierdzoną decyzją konserwatorską).
Odpowiedź 29:
Przedmiary stanowią element uzupełniający projektu. Przy wycenie należy opierać się na projekcie wykonawczym oraz Programie Prac Konserwatorskich.

Pytanie 30: 
W przedmiarze brak pozycji kosztorysowej zabezpieczenia p-poż. konstrukcji stalowej 
o którym jest mowa w STWiOR P 5.6.7. Prosimy o potwierdzenie braku wymogu zabezpieczenia p-poż nowych elementów konstrukcji dachu i nowej klatki schodowej wyłącznie ich ocynkowanie lub konieczność zabezpieczenia farbami p-poż. o określonej odporności . Powyższe dotyczy także sposobu zabezpieczenia całej istniejącej konstrukcji stalowej zarówno wewnątrz jak i na zewnętrz. Prosimy o ujednolicenie zapisów 
w dokumentacji i korektę przedmiarów zgodnie z wymaganą opinią rzeczoznawcy do spraw p-poż. Naszym zdaniem w przypadku zabezpieczania nowych przez malowanie farbami pęczniejącymi zbędne jest jej ocynkowanie.
Odpowiedź 30:
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej należy wykonać zgodnie z opisem w STWiOR, pkt. 5.6.7. Główna konstrukcja nośna REI120; ramy stalowe zewnętrznych ścian nośnych budynku nadszybia, konstrukcja stalowa łącznika: farby pęczniejące, system trójwarstwowy, kolor szary. Konstrukcja dachu R30; nowa konstrukcja stalowa budynku nadszybia, maszynowni oraz łącznika farby pęczniejące, system trójwarstwowy, kolor szary.

Pytanie 31: 
Prosimy o informacje czy przewidywany projektowo „Escape-room” będzie wchodził 
w zakres wykonania i polegał odbiorowi przez organy wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane i PINB.
Odpowiedź 31:
Tak, przewidywany projektowo „Escape-room” jest elementem przedmiotu zamówienia 
i podlega wykonaniu; będzie polegał odbiorowi przez organy wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane i PINB. 


Pytanie 32: 
Proszę o określenie środowiska korozyjności projektowanej oraz istniejącej konstrukcji stalowej.
Odpowiedź 32:
Kategoria korozyjności C2.

Pytanie 33: 
Czy projektowana konstrukcja stalowa (konstrukcja przedstawiona w przedmiarze) ma być malowana i zabezpieczona p.poż? Czy tylko zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe?
Odpowiedź 33:
Projektowana konstrukcja stalowa ma być zabezpieczona ppoż. za pomocą farb zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Pytanie 34: 
Jeżeli projektowana konstrukcja stalowa ma być zabezpieczona p.poż. proszę o wskazanie zakresu oraz określenie nośności ogniowej R.
Odpowiedź 34:
Zabezpieczenie ppoż. projektowanej konstrukcji stalowej:
Główna konstrukcja nośna REI120; konstrukcja stalowa łącznika: farby pęczniejące, system trójwarstwowy, kolor szary.
Konstrukcja dachu R30; nowa konstrukcja stalowa budynku nadszybia, maszynowni oraz łącznika farby pęczniejące, system trójwarstwowy, kolor szary.

Pytanie 35: 
Czy istniejąca konstrukcja stalowa ma być zabezpieczona p.poż? Jeżeli tak proszę 
o wskazanie zakresu.
Odpowiedź 35:
Zabezpieczenie ppoż. istniejącej konstrukcji stalowej:
Główna konstrukcja nośna REI120; ramy stalowe zewnętrznych ścian nośnych budynku nadszybia: farby pęczniejące, system trójwarstwowy, kolor szary.

Pytanie 36: 
Proszę o określenie środowiska korozyjności projektowanej oraz istniejącej konstrukcji stalowej.
Odpowiedź 36:
Kategoria korozyjności C2.

Pytanie 37: 
Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu w SIWZ pkt XII dotyczącym kryterium gwarancji na zabudowane urządzenia oraz jednoczesną zmianę zapisów postanowień umowy. Prośba wynika z tego, że Producenci urządzeń oraz wyposażeń zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego udzielają jedynie 24 miesięcznej gwarancji. Pragnę nadmienić, że Wykonawca nie jest w stanie udzielić dłuższej gwarancji niż otrzymuje od producenta urządzeń, ponieważ wszystkie roszczenia Wykonawcy do Producenta urządzeń po upływie gwarancji nie są rozpatrywane. Narzucona przez Zamawiającego punktacja dot. kryterium gwarancji np. 60 miesięcznej niesie ze sobą ryzyko wymiany lub naprawy zabudowanych urządzeń narażając Wykonawcę na wysokie koszty ich wymiany bądź naprawy.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zmianę zapisu SIWZ oraz postanowień umowy dotyczących zabudowanych urządzeń. Urządzenia dostarczone dla wykonania zadania Wykonawca udziela gwarancji równej gwarancji udzielonej przez Producenta.
Odpowiedź 37:
Zamawiający nie będzie modyfikował zapisów SIWZ we wskazanym zakresie. Wykonawca może wykupić u producenta / sprzedawcy przedłużenie gwarancji na wymagany okres, bądź w przypadku braku takiej możliwości, wykupić dodatkowe ubezpieczenie na wypadek koniecznej naprawy lub wymiany sprzętu po okresie gwarancji udzielonej przez producenta. Dodatkowe koszty z tym związane należy oczywiście ująć w ofercie.

Pytanie 38: 
Zgodnie z opisem instalacji sanitarnych należy wykonać miskę ustępową wiszącą natomiast wg rysunków aranżacji mowa jest o misce ustępowej zaokrąglonej stojącej (wg rysunków na stelażach). Co należy wycenić?
Odpowiedź 38:
Do wyceny należy przyjąć wyposażenie sanitariatów zgodnie z rysunkami A/17-A/19.

Pytanie 39: 
Brak w kosztorysie pozycji dotyczącej stelaży do pisuary w ilości 3 szt. W kosztorysie instalacje sanitarne występuje pozycja zawory spłukujące do pisuaru a w opisie przycisk spłukujący do pisuaru. Proszę o sprecyzowanie.
Odpowiedź 39:
Do wyceny należy przyjąć wyposażenie sanitariatów zgodnie z rysunkami A/17-A/19 oraz uwzględnić zastosowanie przycisków spłukujących. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez Zamawiającego.

Pytanie 40: 
Brak pozycji dotyczącej uchwytów dla niepełnosprawnych w łazienkach, a także wyposażenia łazienek w akcesoria tj. pojemniki na papier, szczotki do wc, pojemniki na mydło, ręczniki papierowe, lustra. Wszystko to jest pokazane w aranżacji. Prosimy 
o informacje czy elementy te należy uwzględnić w wycenie.
Odpowiedź 40:
Do wyceny należy przyjąć wyposażenie sanitariatów zgodnie z rysunkami A/17-A/19. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez Zamawiającego.

Pytanie 41: 
W dokumentacji projektowej części elektrycznej na rysunku E/23 widok szaf GPD , jest umieszczony opis centrala telefoniczna. Pytanie czy wyżej wymienioną centralę należy wycenić, jeśli tak to prosimy o podanie parametrów.
Odpowiedź 41:
Tak, w ofercie należy ująć wskazaną centralę telefoniczną. Powinna ona posiadać następujące parametry:
- abonencka cyfrowa centrala telefoniczna,
- 4 linie miejskie analogowe,
- 4 wyposażenia VOIP wraz z licencją,
- 32 linie wewnętrzne analogowe,
- 4 wyposażenia VOIP wewnętrzne,
- możliwość obsługi: do 64 linii/kanałów SIP, ISDN BRI (wewnętrzny, zewnętrzny), ISDN PRI wewnętrzny, zewnętrzny, standardowe linie analogowe (CLIP, odwrócenie polaryzacji, PFT), sieciowanie IP,
- wbudowana DISA,
- wbudowana poczta głosowa,
- systemowe komunikaty głosowe w języku polskim z możliwością obsługi innych wersji językowych,
- dostawa 4 szt. aparatów cyfrowych ( tzw. wielofunkcyjnych) nabiurkowych,
- dostawa 12 szt. aparatów analogowych bezprzewodowych DECT,
- dostawa 16 szt. aparatów analogowych nabiurkowych z możliwością instalacji na ścianie.

Pytanie 42: 
Zgodnie z informacją podaną w odpowiedziach z dnia 11.01.2019 r., (odpowiedzi na pytanie nr 1, 2-5, 13), Zamawiający informuje, iż: „Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez Zamawiającego. Przygotowując ofertę Wykonawca jest zobowiązany natomiast do ujęcia w swoim kosztorysie ofertowym wszystkich elementów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, które ujęto w dokumentacji projektowej i STWiOR.” Prosimy zatem o wyjaśnienie w jaki sposób ma się ta informacja do zapisu treści SIWZ: „Zamawiający wymaga dołączenia kosztorysu ofertowego (...). Kosztorys ten będzie miał charakter pomocniczy przy: - analizy oferty w przypadku stwierdzenia jej rażąco niskiej ceny”. Jeżeli każdy z potencjalnych Wykonawców składając ofertę zawrze w niej inny zakres robót, nie będzie możliwości ich porównania, a co za tym idzie analizy pod kątem rażąco niskiej ceny. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o zakres robót wynikający z pytań i uwag potencjalnych Wykonawców.
Odpowiedź 42:
Zamawiający podtrzymuje, że przedmiar robót jest elementem pomocniczym, a Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w swoim kosztorysie ofertowym wszystkich elementów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, które ujęto w dokumentacji projektowej i STWiOR. 
Kosztorysy ofertowe nie będą porównywane względem siebie. W przypadku stwierdzenia rażąco niskiej ceny oferty, Zamawiający przed wezwaniem Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, będzie badał takie oferty indywidualnie w zakresie pominięcia np. działu kosztorysu, bądź któregoś z kosztorysów składowych. Ostatecznie Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny oferty i potwierdzenia, że wykona cały przedmiot zamówienia ujęty w dokumentacji projektowej i STWiOR za cenę podaną w ofercie.

Pytanie 43: 
Prosimy o potwierdzenie możliwości składania comiesięcznych faktur częściowych do wartości nie przekraczającej 90% wartości umowy. Z uwagi na niejednoznaczność zapisu SIWZ dział III termin realizacji zamówienia ppkt 2.
Odpowiedź 43:
Zamawiający potwierdza możliwość składania faktur częściowych do wysokości nie przekraczającej 90% wartości umownej, nie określa jednak częstotliwości ich składania. Faktura końcowa będzie mogła zostać złożona po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót, co nastąpi po zakończeniu czynności odbiorowych prowadzonych przez organy wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna) i PINB.

Pytanie 44: 
Proszę o informację czy roboty dotyczące ścian wewnętrznych, ujęte w opisie technicznym dotyczącym renowacji istniejących ścian są uwzględnione w załączonym przedmiarze, jeśli tak to prosimy o wskazanie numeru pozycji.
Odpowiedź 44:
W przedmiarach brak wspomnianych pozycji. W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić, zgodnie z dokumentacją, oczyszczenie murów ceglanych z luźnych fragmentów zapraw tynkarskich i farb oraz uzupełnienie tyków wraz z malowaniem farbami emulsyjnymi na podkładzie gruntującym dla 100% powierzchni ścian wewnętrznych.

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 30 stycznia 2019 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się 30 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 w sali 257.





