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Rybnik, dnia 28 czerwca 2019 r.
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Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację budynku Dom Kultury w dzielnicy Chwałowice.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1: Poz 27. Jaka wylewka ( z czego) na dachu. Podana jest grubość 2 cm. Prosimy potwierdzić że wystarczy. Rys A8 nie uwzględnia wylewki.
Odpowiedź: Należy wykonać wylewkę cementową o gr. 4 cm. 

Pytanie 2: Brak katalogów w wielu pozycjach, mimo że istnieją – czy zastosować wycenę indywidualną?
Odpowiedź: Tak, należy przyjąć wycenę indywidualną w oparciu o zapisy w projekcie i specyfikacjach technicznych.

Pytanie 3: Poz 97 i 100 brak jednostki - jaką przyjąć ( mb?).
Odpowiedź: Tak, należy przyjąć jednostkę "mb".

Pytanie 4: Rt3 - rysunek. Opisy „i”i „j” zakotwione w tej samej warstwie jak widać docieplenia a opisy różne. Prosimy o wyjaśnienie - z przedmiaru wynika że są dwie warstwy folii rozdzielającej.  na tym rysunku widoczna jest dylatacja pomiędzy jastrychem i tynkiem – styk ściana posadzka. Jakiej wielkości i czy pozostawić zgodnie z rysunkiem nie wypełnioną?
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z technologią przedstawioną na rysunku, tj. pozostawić kilku milimetrową szczelinę dylatacyjną pomiędzy jastrychem i tynkiem ( styk ściany z posadzką).

Pytanie 5: RT 4 - rysunek. Pokazano warstwę filtracyjną oraz płytę dachową. Brak tych pozycji 
w przedmiarze.  Brak również oznaczeń grubości. Prosimy o uzupełnienie i dodanie pozycji do przedmiaru.
Odpowiedź: W załączeniu poprawiony rysunek rt4 (załącznik 1). Rezygnacja z warstwy filtracyjnej. Proszę o dodanie do kosztorysu ofertowego (na końcu) dwóch pozycji:
KNR 2-02 1102-01 / Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro /  ilość: 1109,15 m2 
oraz
KNR 2-02 1102-03 / Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. /  ilość: 1109,15 m2 / krotność: 2.

Pytanie 6: Prosimy o wskazanie zasady zastosowania zróżnicowanych jedynie warstwą szlamu 
w przekrojach wariantów z rys rt5 i rt6.
Odpowiedź: Rysunek nr rt5 to widok ściany natomiast rt6 to przekrój przez ścianę. Pas iniekcyjny powinien być 2x szlamowany oraz nałożona szpachla na grubość ok. 2 cm.

Pytanie 7: Rozbiórki w piwnicach w przedmiarze – prosimy o wyjaśnienie znaczenia wsp. do rozbiórek 0.19.
Odpowiedź: Zastosowany współczynnik 0,19 oznacza ograniczenie zakresu prac do max 19% zakresu ujętego w dokumentacji projektowej. Roboty remontowe w piwnicach nie będą realizowane w pełnym zakresie.

Pytanie 8: Poz 149 farba akrylowa lub lateksowa akrylowa (pomiędzy tymi gatunkami jest spora różnica w cenie).
Odpowiedź: Należy przyjąć farby akrylowe.

Pytanie 9: Rysunek balustrad – prosimy o uszczegółowienie jak wykonać skośne mocowania tralek do poziomego profila ( fragment ściętego ostrosłupa?).
Odpowiedź: Tak, tralki mają kształt ostrosłupa ściętego w wierzchołku tak aby bezpiecznie je dopasować do konstrukcji poziomej balustrady. Kształt tralek został uzgodniony przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Pytanie 10: W nawiązaniu do treści przedmiarów w zakresie robót elektrycznych, prosimy 
o uszczegółowienie pozycji nr 245. Prosimy o zamieszczenie inwentaryzacji istniejącej instalacji odgromowej na dachu oraz potwierdzenie, że wymianie podlega jedynie cześć dachowa do miejsc jej połączeń ze zwodami pionowymi.
Odpowiedź: Tak, zgodnie z opisem do projektu instalacji elektrycznej i przedmiarem, należy zdemontować instalację piorunochronną na dachu budynku oraz wykonać nową, doprowadzając ją do miejsc połączeń ze zwodami pionowymi.
W załączeniu dokumentacja fotograficzna (załącznik 2) instalacji odgromowej na poziomie dachu.

Pytanie 11: Na podstawie udostępnionej w przetargu dokumentacji attyki oraz gzymsy budynku Domu Kultury docieplane są wełną mineralną gr 5 cm również od strony zewnętrznej. Zamawiający w swym przedmiarze nie uwzględnia rusztowania do przeprowadzenia tych prac. Prosimy o odpowiedź czy skalkulować rusztowanie czy też przyjąć że prace będą wykonywane np ze zwyżki.
Odpowiedź: Należy wycenić wykonanie izolacji attyki poprzez przyjęcie pracy z zastosowaniem zwyżki. Proszę o dodanie do kosztorysu ofertowego (na końcu) dodatkowej pozycji:
Kalkulacja indywidualna /  Praca zwyżki na potrzeby wykonania izolacji termicznej attyki / ilość: 1 kpl.


Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 4 lipca 2019 r. do godz. 9:30. Otwarcie ofert odbędzie się 4 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w sali 257.




W załączeniu :
- poprawiony rysunek (zał. 1), 
- dokumentacja fotograficzna (zał. 2)  



