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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: 
Projekt przewiduje zabudowę świetlików dachowych (rys PW8) tj: 9 szt świetlików łukowych potrójnych, 4 szt świetlików podwójnych, 6 szt świetlików pojedynczych, 1 szt klapa oddymiająca. Jednakże brak odpowiednich pozycji w przedmiarach. Czy wyżej wymienione elementy wchodzą 
w zakres zadania? Czy pod zabudowę świetlików wymagana jest specjalna konstrukcja wsporcza? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru
Odpowiedź 1:
Tak, świetliki pojedyncze, podwójne, łukowe oraz klapa oddymiająca są elementem przedmiotu zamówienia , należy je ująć w ofercie. Dodatkowo, należy uwzględnić i wycenić wykonanie podkonstrukcji do ich montażu, zgodnie z zaleceniami producentów wybranych wyrobów.

Pytanie 2: 
Instalacja domofonowa - Ze względu na wątpliwości dotyczące opisu technicznego prosimy 
o przedstawienie schematu instalacji domofonowej.
Odpowiedź 2:
Zamawiający w załączeniu schemat instalacji wideodomofonowej (plik: „schemat instalacji wideodomofonowej.pdf”)

Pytanie 3: 
Architektura - W projekcie wykonawczym na rys. PW8 przedstawiono 4 szt. świetlików dachowych, podwójnych o wymiarze 100x200 cm, natomiast w zestawieniu ślusarki okiennej (rys. PW15) podane jest 5 szt. tych świetlików. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź 3:
Przedmiotem zamówienia objętych jest 5 szt. świetlików dachowych podwójnych o wymiarach 100 x 200 cm, i taką ilość należy wycenić w ofercie. Na rysunku PW8 pomyłkowo pominięto jeden z nich. Jest on usytuowany nad pomieszczeniem 2.04, co pokazano na rysunku PW3.

Jednocześnie Zamawiający dołącza do odpowiedzi załącznik stan istniejący.pdf, który stanowi element odpowiedzi na pytania (opublikowane 29.03.2018 r.)

Załączniki:
	stan istniejący.pdf
	schemat instalacji wideodomofonowej.pdf


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 
8 kwietnia 2019 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 8 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 
w sali 257.


