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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności

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


Pytanie 1: 
Stosownie do § 2 projektu umowy roboty muszą być wykonane zgodnie w szczególności z normami. Wnosi się o wskazanie z jakimi konkretnie normami przedmiot zamówienia ma być zgodny?
Odpowiedź 1:
Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany zgodnie z normami ujętymi w wykazie polskich norm, stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2015.1422 (tekst jednolity), wraz z późniejszymi zmianami.

Pytanie 2: 
Czy dla centrali wentylacyjnych przewidzianych w projekcie w wymaganiach jest podane, że muszą spełniać wymóg: Klasa energetyczna A wg. Eurovent 2016, Certyfikat Eurovent. Czy jest możliwość odstępstwa od tego zapisu, ponieważ certyfikat ten nie jest on obowiązkowy według Polskich norm.
Odpowiedź 2:
Tak, Zamawiający odstępuje od tego zapisu. Spełnienie wymogu przywołanego certyfikatu nie będzie wymagane.

Pytanie 3: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej (projekt budowlany, cz. architektura, rys. nr PW 15) należy zamontować okna aluminiowe o „odporności na włamanie RC2, RC3, RC4”. Pragniemy nadmienić, iż producenci stolarki zwracają uwagę na fakt, że dla stolarki o tak wysokich właściwościach akustycznych jakie podane są w dokumentacji i klasie odporności na włamanie RC4 nie można uzyskać dokumentu potwierdzającego w/w właściwości. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie można uwzględnić stolarkę o klasie odporności na włamanie RC2.
Odpowiedź 3:
Tak, należy przyjąć do wyceny i zabudowania okna o klasie odporności na włamanie RC2.


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 
21 marca 2019 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 21 marca 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.






