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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: 
Prosimy o przedstawienie schematu instalacji CCTV.
Odpowiedź 1:
Schemat instalacji CCTV pokazano na rysunkach nr E-12 i E-13 oraz na rysunku E-14 (schemat blokowy). Brakujący, pomyłkowo nieopublikowany rysunek E-14 w załączeniu.

Pytanie 2: 
Prosimy o przedstawienie schematu instalacji oddymiania oraz o podanie parametrów technicznych dla kapy oddymiającej. Prosimy o informację w zakresie której branży należy wycenić i zamontować klapę oddymiającą.
Odpowiedź 2:
Parametry klapy oddymiającej podano w zestawieniu stolarki (Projekt wykonawczy – architektura, rysunek PW15). W zakresie zasilania zgodnie z opracowaniem branży instalacji elektrycznej (rysunek E-21 oraz opis na stronie 42, pkt 1.17.4). Zabezpieczenie ppoż klatki schodowej działające na zasadzie oddymiania za pomocą klapy oddymiającej z napowietrzaniem drzwiami otwieranymi automatycznie. Uruchamianie z czujki sygnalizacji pożaru i uruchamianie ręczne za pomocą przycisku (zapis znajduje się w części warunków pożarowych opisu architektury). Całość należy wykonać zgodnie z wytycznymi i kompletnymi rozwiązaniami wybranego producenta klap.
Nie ma większego znaczenia w zakresie której branży powyższy zakres zostanie wyceniony. Zamawiający sugeruje jednak, by była to branża elektryczna. 


Pytanie 3: 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących rozbieżności:
W projekcie instalacji elektrycznych brak następujących informacji dotyczących rozdzielnic:
•	Stopień ochrony IP,
•	Montaż nadtynkowy czy podtynkowy,
•	Klasa ochronności.
Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź 3:
Zamawiający poniżej przedstawia brakujące informacje:
stopień ochrony IP: minimum IP43
montaż natynkowy
klasa ochronności: II

Pytanie 4 
Proszę o informację, w jaki sposób przewidziane jest wejście do pomieszczenia 1.02 (pomieszczenie w którym ma być maszyna za szkłem).
Odpowiedź 4:
Wejście do pomieszczenia 1.02 należy wykonać zgodnie z załączonymi, skorygowanymi rysunkami PW2 i PW19.

Pytanie 5: 
W związku z udzieloną odpowiedzią: 
Suwnica wraz z torem jezdnym nie podlega demontażowi. W wycenie należy uwzględnić jej czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie. 
proszę o podanie dokładnej lokalizacji przewidzianej dla suwnicy, gdyż ma to wpływ na ewentualnej kolizje z instalacjami lub projektowanymi ścianami oraz dodatkowo proszę o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie. Proszę o szczegółowy rysunek pokazujący lokalizację  suwnicy z uwzględnieniem lokalizacji kanałów wentylacyjnych - z rysunku S-21 wynika że kanały wentylacyjne są bezpośrednio nad torami suwnicy. Jednocześnie proszę o doprecyzowanie czy ma ona być przyspawana na stałe czy jakieś elementy mają być ruchome. Co z istniejącym okablowaniem suwnicy. Czy w pomieszczeniach gdzie suwnicy nie będzie, tory należy wyciąć czy obudować. Jeśli wyciąć to proszę o projekt wsporników dla pozostałych elementów. Jeśli mają być obudowane to przyjąć w założeniach odstającą obudowę czy obudowę, aż pod sufit. (Proszę o przekrój poprzeczny tego elementu po obudowaniu).
Odpowiedź 5:
Suwnica wraz z torami jezdnymi pozostaje. Jej położenie pokazano na rysunkach PW2, PW4 i PW5. Pozostaje ona nieruchoma wraz z jej osprzętem. Kanały wentylacyjne nie kolidują z torami suwnicy. Tory jezdne oraz suwnica nie są obudowane w żadnym z pomieszczeń, tylko zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane. Pozostają na widoku w celu zachowania charakteru pomieszczeń. Istniejące okablowanie suwnicy należy zdemontować i usunąć.
Zgodnie z wcześniej udzielonymi odpowiedziami przedmiar robót nie będzie modyfikowany, natomiast opisany zakres robót należy ująć w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 6: 
Czy odpowiedź numer 8 dotyczy obydwu suwnic czy tyko tej elektrycznej?
Odpowiedź 6:
Odpowiedź dotyczy obydwu suwnic. 


Pytanie 7: 
Czy występują jeszcze jakieś elementy, które mają być pozostawione z istniejącego wyposażenia (oprócz maszyny w pomieszczeniu 1.02)?
Odpowiedź 7:
Z istniejącego wyposażenia, poza maszyną w pomieszczeniu 1.02 (za szklaną ścianką) pozostaje maszyna i suwnica w pomieszczeniu 1.25, oraz suwnica w pomieszczeniu 1.10.

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 
28 marca 2019 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 28 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.




Załączniki:
	rysunek E-14

rysunek PW2
rysunek PW19

