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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień – budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami
Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1: 
Na rysunku 02_18/02 (PZT) w legendzie, w części projektowane elem. zagospodarowania, zaznaczone są „wyznaczone miejsca postojowe”, w opisie na rysunku, te miejsca postojowe zaznaczone są jako istniejące. Proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy wskazane miejsca parkingowe, należą do zakresu tego zamówienia. 
Odpowiedź 1:
Miejsca postojowe zostały wyznaczone na projekcie zagospodarowania terenu, żeby potwierdzić zgodność z miejscowym planem (ilość miejsc zależna od powierzchni usługi). W związku z tym, miejsca parkingowe są istniejące i nie należą do zakresu tego zamówienia. 

Pytanie 2: 
Na rysunku konstrukcji PB-K-02, w części uwaga, zamiast testu są kropki. Proszę o wyjaśnienie tej sytuacji oraz naniesienie poprawek.
Odpowiedź 2:
Plik konstruktorów należy otworzyć w przeglądarce pdf innej niż Acrobat Reader, ponieważ nie posiada ona użytych czcionek i tekst zmienia się na kropki.

Pytanie 3: 
W kosztorysie ofertowym, w części dotyczącej budynku szatni znajduje się dwa razy fragment dotyczący napisu. Proszę o wyjaśnienie tej nieścisłości, oraz w której części kosztorysu, ma zostać on uwzględniony. 
Odpowiedź 3:
Hasło „napis” jest elementem montowanym w ścianie ogniowej, nie powinien więc należeć do działu „stropodach” ( umieszczono omyłkowo). Należy go wycenić osobno tak jak ujęto to w kosztorysie ofertowym cz. A. poz. 2.6    

Pytanie 4: 
W zestawieniu stolarki znajduje się informacja dot. 7-komorowego oszklenia, zaś poniżej o wymaganym współczynniku  1,1W/m2K. Proszę o uściślenie, jakiego oszklenia wymaga inwestor – warunek 1,1W/m2K, można osiągnąć na oknach o mniejszej ilości komór, niż wspomniane.
Odpowiedź 4:
W stolarce okiennej głównym kryterium wyboru okna powinno być spełnienie wymagań izolacyjności cieplnej, zapewnienie współczynnika przenikania ciepła Umax=1,1 [W/(m2·K)] oraz zachowanie kolorystyki podanej w stolarce. Zamawiający dopuszcza mniejszą ilość komór  pod warunkiem zachowania wymaganego współczynnika przenikania ciepła.

Pytanie 5: 
W kosztorysie budowlanym znajduje się fragment dot. układania kostki brukowej gr. 6cm z odzysku, jednak robotom rozbiórkowym ma ulegać nawierzchnia z kostki kamiennej 8cm. Proszę o uściślenie tej informacji, z jakiej kostki ma zostać wykonana nawierzchnia.
Odpowiedź 5:
W kosztorysie budowlanym błędnie nazwano roboty rozbiórkowe. Rozbierana będzie kostka brukowa, grubości 6 cm, która następnie będzie ponownie wykorzystana.

Pytanie 6: 
Czy kostka brukowa użyta do wykonania nawierzchni ma być zwykła szara czy architektoniczna?
Odpowiedź 6:
Kostka brukowa powinna zostać dopasowana do tej znajdującej się na terenie (szara typu behaton).

Pytanie 7: 
Proszę o informację, po czyjej stronie (Wykonawcy czy Inwestora) są koszty zajęcia drogi oraz wykonania naprawy po przyłączach?
Odpowiedź 7:
Koszty zajęcia drogi oraz wykonania naprawy po przyłączach będą po stronie Wykonawcy.

Pytanie 8: 
Czy inwestor wyraża zgodę na wykonanie dachu w następującym układzie od góry : 
- membrana dachowa PCV 1,5 mm, wełna mineralna 20 cm, kliny styropianowe do wykonania spadku dachu, folia.
-warstwy stropodachu w konstrukcji kontenera: Blacha T-6, folia, Wełna mineralna 10cm, Blacha T6.
Odpowiedź 8:
Należy wykonać stropodach w układzie warstw jak w projekcie.

Pytanie 9: 
Czy do wykonania ściany REI 120 Inwestor wymaga zastosowania betonu architektonicznego?
Odpowiedź 9:
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać ścianę REI 120 z betonu architektonicznego (licowego).

Pytanie 10: 
Czy inwestor dopuszcza zastosowanie pustaka ceramicznego z tynkiem do wykonania ściany technicznej o parametrach REI120?
Odpowiedź 10:
Inwestor nie dopuszcza zastosowania sugerowanego pustaka ceramicznego z tynkiem do wykonania ściany technicznej. Zgodnie z dokumentacją należy wykonać ścianę REI 120 z betonu licowego.

Pytanie 11: 
Czy inwestor dopuszcza zastosowanie w podłodze izolacji z wełny mineralnej o gr. 20 cm zamiast izolacji z piany zamkniętokomórkowej (PUR) 12 cm ?
Odpowiedź 11:
Inwestor nie wyraża zgody na zastosowanie w podłodze izolacji z wełny mineralnej. Podłogę należy wykonać w układzie warstw jak w projekcie.

Pytanie 12: 
Proszę o informację o typie i rodzaju istniejących kabli energetycznych wymagających zabezpieczenia
Odpowiedź 12:
Kable przeznaczone do zabezpieczenia są kablami niskiego napięcia - wszystkie, poza jednym, ułożonym  od strony zachodniej, oznaczonym na planie zagospodarowania terenu eSX, który zasila transformator 20/0,4 kV i jest kablem 20 kV.

Pytanie 13: 
Proszę o informację dotyczącą możliwości wyłączenia napięcia w istniejącej instalacji elektrycznej na czas prowadzenia robót zabezpieczających. 
Odpowiedź 13:
Wszystkie kable są na majątku i w eksploatacji Miasta Rybnika - MOSiR Rybnik. W związku z tym wyłączenia należy uzgadniać z MOSiR Rybnik. Wyłączenia kabli nn dokonają służby techniczne MOSiR Rybnik, natomiast wyłączenie i załączenie kabla 20 kV należy zlecić do Zakładu Energetycznego - Tauron Dystrybucja.

Pytanie 14: 
Czy jest dopuszczalny dach dwuspadowy o nachyleniu ok. 10% na podkonstrukcji stalowej 
z dodatkową izolacją termiczną?
Odpowiedź 14:
Dach należy wykonać zgodnie z projektem jako płaski kryty membraną EPDM z spadkami wyprowadzonymi na zewnątrz oraz rynną zamontowaną obwodowo.


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 
26 marca 2019 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz. 10:00 
w sali 257.


