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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 zestawienia z wymiarowaniem naświetlaczy/doświetlaczy piwnicznych.
Odpowiedź 1:
Należy zabudować prefabrykowane naświetlacze okienne (PVC) w zamian likwidowanych murowanych, zgodnie z poniższym zestawieniem:
- 3 szt. o wymiarach 150/120 cm
- 4 szt. o wymiarach 180/150 cm
- 8 szt. o wymiarach 100/60 cm

Pytanie 2: 
Poz. 110 -roboty ogólnobudowlane-jakiego zakresu robót dotyczy pozycja: czy demontażu 
i montażu uchwytu, czy obudowy, czy kamery? Aby zdemontować kamerę należy ją odłączyć, zdemontować obudowę i kamerę.
Odpowiedź 2:
Poz 110 przedmiaru robót obejmuje demontaż istniejących kamer zamontowanych na elewacji, zabezpieczenie przewodów zasilających i sygnałowych, przechowanie kamer oraz ich ponowny montaż i uruchomienie wraz ze sprawdzeniem działania.

Pytanie 3: 
Brak pozycji demontażu opraw z elewacji. Czy zdemontowane oprawy są do ponownego montażu?

Odpowiedź 3:
Tak, zdemontowane oprawy należy [po wykonaniu prac termomodernizacyjnych ponownie zamontować.

Pytanie 4: 
Zgodnie z przedmiarem budowlanym (poz. 100) należy wykonać okładziny schodów z płytek kamionkowych o wym. 40x40. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju grubości oraz parametru antypoślizgowości R w/w płytek.
Odpowiedź 4:
Należy zastosować płytki gresowe, mrozoodporne, antypoślizgowość min. R11, grubość 
8-10 mm.

Pytanie 5: 
Zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego (dział 5.2) oraz przedmiarem budowlanym (poz. 101) należy wykonać przeróbkę przęseł balustrad schodowych na spocznikach na otwierane. Prosimy o udostępnienie rysunku technicznego przedmiotowej balustrady w celu właściwej wyceny.
Odpowiedź 5:
Projekt zakłada wykorzystanie fragmentów istniejących balustrad na spocznikach (rys. P-7) jako elementów czasowo demontowalnych. Części balustrad na poziomie spoczników należy odciąć, a następnie przyspawać/przykręcić uchwyty np. z płaskownika z odpowiednimi otworami w taki sposób, by można było je skręcić z jednej strony z częścią stałą balustrady (w 2 miejscach) z drugiej strony przymocować do ściany (w 2 miejscach). W połączeniach należy zastosować śruby z nakrętkami kapturowymi. Rozwiązanie nie wymaga rysunku warsztatowego.

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 4 lipca 2019 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się 
4 lipca 2019 r. o godz. 11:00 w sali 257.


	

