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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku, dzielnica Boguszowice Osiedle
Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1: 
Brak pozycji kosztów utylizacji gruzu na wysypisku we wszystkich działach robót ogólnobudowlanych.
Pytanie 2: 
Dział 4.3-brak pozycji przygotowania powierzchni ścian do robót ociepleniowych /mycie, oczyszczenie/.
Pytanie 3: 
Brak pozycji wywozu i utylizacji zerwanej papy.
Pytanie 4: 
Brak pozycji czyszczenia i malowania konstrukcji schodów zewnętrznych.
Pytanie 5: 
Brak pozycji przedłużenia przewodów zasilających i sygnałowych do kamer.
Odpowiedź 1-5:
W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić wszystkie wynikające z technologii wykonania robót prace pomocnicze i uzupełniające. Z uwagi na tylko pomocniczy charakter dołączonego do SIWZ przedmiaru robót, nie będzie on modyfikowany przez Zamawiającego.

Pytanie 6: 
Niniejszym działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198), zwracam się z prośbą (zgodnie z par. 5 ust. 5 ww. rozporządzenia) o udostępnienie przedmiarów w przedmiotowym postępowaniu w formaci ATH dla zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku, dzielnica Boguszowice Osiedle”
Odpowiedź 6:
Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót w wersji edytowalnej „ath”.

Pytanie 7: 
Zgodnie z przedmiarem budowlanym (poz. 76 i poz. 77) należy zdemontować 492,145 m2 papy, natomiast brakuje pozycji dotyczących wywozu oraz utylizacji w/w papy. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź 7:
Zdemontowaną papę należy zutylizować. Z uwagi na tylko pomocniczy charakter dołączonego do SIWZ przedmiaru robót, nie będzie on modyfikowany przez Zamawiającego.

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 czerwca 2019 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się 28 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 
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.


