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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: 
Proszę o wyjaśnienie, czy instalacja piorunochronna ma być wykonana pod ociepleniem 
w rurkach odgromowych?
- Pozycja 2.4 przedmiaru mówi o wykuciu bruzd, natomiast nie ma pozycji mówiącej 
o montażu rurek odgromowych i wciąganiu drutu do rurek odgromowych.
Odpowiedź 1:
Zgodnie z zapisem w DT: "Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn fi8 mm prowadzonym w rurze ochronnej pod tynkiem lub rurze ochronnej odgromowej grubościennej 28/22 pod ociepleniem."

Pytanie 2: 
Pozycja 2.15 przedmiaru mówi o montażu złączy kontrolnych, proszę o wyjaśnienie czy złącza kontrolne mają być widoczne i montowane na elewacji budynku, czy w elewacyjnych skrzynkach probierczych?
Odpowiedź 2:
Zgodnie z zapisem z DT: "Zacisk kontrolny zainstalować w uszczelnionej studzience kontrolno pomiarowej (studzienka kontrolno-pomiarowa - umożliwia kontrolę połączeń uziom-przewód uziemiający i wykonanie kontrolnych pomiarów rezystancji uziemień, studzienka przeznaczona do osadzania w każdego rodzaju utwardzanej powierzchni). Złącza kontrolne mogą być montowane w elewacyjnych skrzynkach probierczych.

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 2 lipca 2019 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się 2 lipca 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.


