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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa bloków kuchennych z podziałem na zadania:
zad. 1 	Przebudowa bloku kuchennego w Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku przy ul. Ziołowej 3, dzielnica Gotartowice.
zad. 2 	Przebudowa bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rybniku przy ul. Gliwickiej 105, dzielnica Wielopole.
zad. 3 	Przebudowa bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku przy ul. Maksymiliana Buhla 3, dzielnica Zebrzydowice.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.
  
Pytanie 1
Dla zadania nr. 2 tj. ZSP nr 1 w Rybniku przy ul. Gliwickiej 105, dzielnica Wielopole zaprojektowano wentylację mechaniczną z centralą wentylacyjną wyposażoną w nagrzewnicę wodną. W dokumentacji przetargowej, projekcie technicznym oraz przedmiarze nie ma uwzględnionego podłączenia powyższej nagrzewnicy do istniejącej instalacji c.o. Proszę o wyjaśnienie czy powyższe podłączenie wchodzi w zakres zadania czy też zostało pominięte celowo. Jeżeli powyższe podłączenie wchodzi w zakres zadania proszę o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów. 
Odpowiedź. 
W załączeniu do odpowiedzi uzupełnienie dokumentacji w powyższym zakresie.


Pytanie 2
Dotyczy Zadania 1.
Według pozycji 1.2.1 przedmiaru robót budowlanych należy wykonać 94,8 m3 podkładów betonowych na podłożu gruntowym, natomiast zerwanie posadzek w pozycji 1.1.8 to 94,8 m2. Proszę o wyjaśnienie czy w pozycji 1.2.1 na pewno powinna być jednostka m3?
Odpowiedź. 
W pozycji 1.2.1. jednostkę obmiarową należy zmienić na m2. W nawiązaniu do powyższych wyjaśnień analogicznie w poz. 1.2.2. obmiar należy zmienić na 9,76 m3. 

Zamawiający informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w art. 3 Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.10.2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004 str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14) oraz muszą:
- posiadać deklarację CE;
- być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
- posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim;
- posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.
Wybrany w toku postępowania Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentów lub oświadczeń potwierdzających powyższe wymagania wraz z dokumentacją odbiorową.


Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 11 kwietnia 2019 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali 257.




