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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w dzielnicy Chwałowice, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”e
Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1: 
W zestawieniu stolarki (projekt budowlany, rys. nr 10) znajduje się informacja, że okna należy wyposażyć w nawiewniki wg zestawienia w tabeli nawiewników, której brakuje w udostępnionej dokumentacji projektowej. Prosimy o udostępnienie zestawienia nawiewników.
Odpowiedź 1: 
Zestawienie nawiewników w załączeniu (plik: „SP13 _ zestawienie nawiewników.pdf”).

Pytanie 2: 
Zgodnie z STWIOR (B-05.00.00, pkt. 2, ppkt. 2.4) należy zamontować nawiewniki higrosterowane, natomiast zgodnie z przedmiarem budowlanym (poz. 154) należy zamontować nawiewniki hybrydowe. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 2: 
Należy zamontować nawiewniki okienne higrosterowalne z możliwością ich przełączenia w tryb automatyczny ciśnieniowy, czyli tzw. hybrydowe.

Pytanie 3: 
Z rzutów budynku (projekt budowlany, rys. nr 1, 2, 3, 4, 5) odczytujemy inne wymiary stolarki drzwiowej i okiennej niż z wiersza pn. „wymiar stolarki” zestawienia stolarki (projekt budowlany, rys. nr 10) oraz schematów okien i drzwi znajdujących się pod ich wizualizacją w zestawieniu stolarki (projekt budowlany, rys. nr 10).  Prosimy o wyjaśnienie w/w rozbieżności oraz podanie właściwych wymiarów.

Odpowiedź 3: 
Prawidłowe parametry stolarki do wyceny to wymiary w świetle ościeży podane na rysunkach oraz ilości okien wynikające z rzutów i elewacji. 

Pytanie 4: 
Zgodnie z opisem technicznym (projekt budowlany, pkt. 2.5.1, ppkt. 4) oraz STWIOR (B-05.00.00, pkt 2, ppkt 2.2) stolarka okienna PCV ma być koloru białego, natomiast w opisie technicznym (projekt budowlany, pkt. 2.5.1, Uwaga nr 3) znajduje się informacja, że kolor brązowy okien należy dostosować do koloru drzwi wejścia głównego w budynku głównym najstarszym. Prosimy o jednoznaczne określenie koloru stolarki okiennej.
Odpowiedź 4: 
Dla nowej stolarki okiennej należy dobrać kolor jak najbardziej zbliżony do istniejących drzwi (poglądowe zdjęcie poniżej), w oparciu o wzornik kolorów wybranego producenta.
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Pytanie 5: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki (projekt budowlany, rys. nr 10) należy zamontować 2 szt. okien PCV nr O22. Prosimy o potwierdzenie, że należy zamontować 2 komplety okien łukowych każdy składający się z 2 sztuk (okno łukowe lewe i okno łukowe prawe). Łącznie 4 szt. okien.
Odpowiedź 5: 
Tak, okno nr O22 to komplet składający się z 2 sztuk (okno łukowe lewe i prawe). W zestawieniu pojawił się jednak błąd ilościowy, ponieważ powinny być 3 kpl., a nie 2. Należy uwzględnić w wycenie 3 kpl. okien nr O22 (elewacja południowa, północna i północno-wschodnia).


Pytanie 6: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki (projekt budowlany, rys. nr 10) należy zamontować 2 szt. okien PCV nr O22. W związku z tym, iż są to okna łukowe prosimy o potwierdzenie, że nawietrzniki w w/w oknach mogą być zamontowane w dolnej ramie okna.
Odpowiedź 6: 
Tak, w oknach łukowych nawiewniki należy zamontować w dolnych ramach okien.

Pytanie 7: 
Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt budowlany, opis techniczny, pkt 2.5.1, ppkt. 7) oraz przedmiarem budowlanym (poz. nr 155 i 167) należy zamontować parapety wewnętrzne PCV. Prosimy o jednoznaczne określenie koloru w/w parapetów wewnętrznych, ich grubość oraz głębokość.
Odpowiedź 7: 
Parapety wewnętrzne PVC komorowe, w kolorze jasnoszarym; grubość min. 1,5 cm, krawędź frontowa (nosek) o wysokości min. 3,5 cm, głębokość 40 cm.

Pytanie 8: 
W przedmiarze budowlanym (poz. nr 155 i 167) nie są ujęte parapety wewnętrzne dla okien nr O11, O23, O27, O28. Prosimy o potwierdzenie, że nie będzie konieczności ich wymiany lub montażu.
Odpowiedź 8: 
W wycenie należy ująć wymianę wszystkich parapetów wewnętrznych, w tym również dla okien O11, O23, O27 i O28. Szerokości zgodnie z wymiarami w świetle ościeży na rysunkach. 

Pytanie 9: 
Zgodnie z zestawieniem stolarki (projekt budowlany, rys. nr 10) należy zamontować drzwi aluminiowe nr D2, DW1 i DW2 ze szkłem bezpiecznym. Prosimy o określenie kategorii szkła bezpiecznego oraz czy ma być ono obustronne czy jednostronne – ma to wpływ na cenę.
Odpowiedź 9: 
Szkło 33.1 VSG, obustronne.

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 24 kwietnia 2019 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 
w sali 257.
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