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ESOD:  \* MERGEFORMAT 2019-101436		
Przyg.: ZP/13
1/5
Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w zakładce: Obowiązek informacyjny (RODO) na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika oraz w Kancelarii Urzędu. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@um.rybnik.pl
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Adaptacja budynku Przedszkola nr 37 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia na filię żłobka miejskiego „Wesoła Rybka”

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

Pytanie 1:  Brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.
Odpowiedź 1: Zestawienie stolarki w załączeniu, rysunek „PZ-08.pdf”.

Pytanie 2:  Brak przedmiarów i zestawienia stali zbrojeniowej dla pochylni -rys. PZ-06.
Odpowiedź 2: Należy uwzględnić w ofercie wykonanie zbrojenia w ilości 0,25 t (250 kg).

Pytanie 3:  Brak parametrów technicznych nawiewników okiennych.
Odpowiedź 3: W stolarce wymienianej nie należy stosować nawiewników.

Pytanie 4:  Brak wymiarów i parametrów technicznych płytek ściennych i podłogowych wewnętrznych i zewnętrznych.
Odpowiedź 4: Płytki ścienne w pom. łazienki wykonać zgodnie z zapisem na rys. PZ-01 do wysokości min. 2 m. Rozmiar dowolny, kolorystyka zgodnie z opisem technicznym. Płytki podłogowe w obiekcie gresowe, format 30x30, 40x40, 30x60 cm. Antypoślizgowość min. R9, grubość 8-10mm.
Płytki zewnętrzne - płytki gresowe, mrozoodporne, R11, grubość 8-10mm. Kolorystyka dostosowana do płytek na cokole budynku.

Pytanie 5: Brak zestawienia kolorystyki i parametrów wykładzin podłogowych.
Odpowiedź 5: Wykładzina podłogowa homogeniczna, antypoślizgowa, zmywalna, szczelna 
i bezfugowa. Dzwiękochłonna oraz odporna na działanie bakterii. Kolorystyka na etapie realizacji wybrana przez dyrektora placówki na podstawie wzornika wybranego producenta zaproponowanego przez wykonawcę.

Pytanie 6: Czy do zakresu robót instalacyjnych należy zaliczyć wyposażenie meblowe/szafki pod zlewy/?
Odpowiedź 6: Należy w ofercie uwzględnić wyposażenie zgodnie z załączonym zestawieniem, plik „Zestawienie wyposażenia.pdf”.

Pytanie 7: Brak zestawienia szafek pracowniczych i mebli w pom. socjalnym.
Odpowiedź 7: Należy wycenić zgodnie z opisem technicznym (pkt. 5.1 SEGMENT A); dodatkowo w załączeniu plik „Zestawienie wyposażenia.pdf”.

Pytanie 8: Brak przedmiarów izolacji poziomych i pionowych pod płytki.
Odpowiedź 8: Należy w ofercie uwzględnić wykonanie izolacji poziomych i pionowych pod płytki. Ilości zgodne z ilościami okładzin z płytek. 

Pytanie 9: Brak rysunku poglądowego kabin wc systemowych /jaka płyta/.
Odpowiedź 9: Kabiny WC należy wykonać z płyty HPL, gr. 10-12 mm.

Pytanie 10: Brak pozycji naprawy elewacji budynku/ocieplenie/po montażu okien i drzwi.
Odpowiedź 10: Poziome elementy płotu (rygle) należy wykonać z drewna - przekrój 3x8 cm. W załączeniu uzupełniony rysunek „P-05.pdf”.

Pytanie 11: Brak pozycji wywozu i utylizacji ziemi i gruzu betonowego z zakresu zagospodarowania terenu.
Odpowiedź 11: Należy w ofercie uwzględnić wywóz i utylizację z zakresu zagospodarowania. Ilość zgodna z rozbiórkami i demontażami. 

Pytanie 12: Z jakiego materiału wykonać poziome elementy płotu?
Odpowiedź 12::Należy wykonać zgodnie z uzupełnionym rysunkiem rysunek „P-05.pdf”

Pytanie 13: Brak pozycji wykonania pasa pod ogrodzeniem -płot/geowłóknina,żwir/.
Odpowiedź 13:Należy uwzględnić w ofercie wykonanie pasa pod ogrodzeniem zgodnie ze szczegółem na uzupełnionym rysunku „P-05.pdf”. Wykonanie fundamentów słupków ogrodzenia zostało uwzględnione w przedmiarzew kalkulacji indywidualnej dostawy 
i montażu płotu. 

Pytanie 14: W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia celem rzetelnej wyceny robót prosimy o udostępnienie/uzupełnienie dokumentacji wentylacji mechanicznej wraz 
z zestawieniem materiałów - brak w materiałach zamieszczonych na stronie.
Odpowiedź 14: W załączeniu, plik „IS _ wentylacja.zip”.

Pytanie 15: W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia celem rzetelnej wyceny robót prosimy o udostępnienie/uzupełnienie karty doboru centrali wentylacyjnej - brak 
w materiałach zamieszczonych na stronie.
Odpowiedź 15: W załączeniu, plik „IS _ wentylacja.zip”.

Pytanie 16: W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia celem rzetelnej wyceny robót prosimy o udostępnienie/uzupełnienie sposobu i miejsca posadowienia centrali wentylacyjnej - brak w materiałach zamieszczonych na stronie.
Odpowiedź 16: W załączeniu, plik „IS _ wentylacja.zip”, mocowanie na typowych stalowych konstrukcjach wsporczych. 

Pytanie 17: W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia celem rzetelnej wyceny robót prosimy o udostępnienie/uzupełnienie sposobu zasilenia centrali w energię elektryczną - brak w materiałach instalacji elektrycznych.
Odpowiedź 17: Należy wykonać zgodnie z rysunkami „IE-02” i „IE-04 ark.2”. Dodatkowo, 
w załączeniu rysunki „IE-01.pdf” oraz „IE-04 ark 1.pdf” z poprawką / wprowadzeniem w pom. 1.7 dwóch podwójnych gniazd wtykowych (asortyment robót i materiału był uwzględniony 
w przedmiarze, nie wymaga korekty).

Pytanie 18: W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia celem rzetelnej wyceny robót prosimy o udostępnienie/uzupełnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej - brak w zamieszczonych materiałach.
Odpowiedź 18: Zestawienie stolarki w załączeniu, rysunek „PZ-08.pdf”.

Pytanie 19: Prosimy o określenie stolarki drzwiowej wewnętrznej - typ, kolor itp, wzorzec,
Odpowiedź 19: Zgodnie z zestawieniem stolarki, w załączeniu rysunek „PZ-08.pdf”.

Pytanie 20: W zakresie drzwi aluminiowych prosimy o wydanie specyfikacji, opis techniczny, kolor, oprzyrządowanie itp.
Odpowiedź 20: Zgodnie z zestawieniem stolarki, w załączeniu rysunek „PZ-08.pdf”.

Pytanie 21: J.w. lecz okna,
Odpowiedź 21: Zgodnie z zestawieniem stolarki, w załączeniu rysunek „PZ-08.pdf”.

Pytanie 22: Typ parapetów.
Odpowiedź 22: Parapety zewnętrzne pozostają bez zmian. Podczas wymiany okien należy istniejące parapety zdemontować i ponownie założyć. Wewnętrzne parapety z lastryko należy wymienić na komorowe PCV; kolor jasno szary.

Pytanie 23: Rodzaj farb do malowania wewnętrznego, kolor.
Odpowiedź 23: Farby wewnętrzne lateksowe (lub ceramiczne), zmywalne, łatwe 
w utrzymaniu czystości. Kolory z palety pastelowej - kolorystyka wykładzin i ścian do ustalenia z projektantem i dyrektorem placówki na etapie wykonawczym na podstawie zaproponowanego przez wykonawcę, wzornika producenta farb i wykładzin.

Pytanie 24: Rysunki kabin WC i drzwi składanych - w przedmiarze jedn. miary kpl.,
Odpowiedź 24: W łazience zaprojektowano przegrody z płyty HPL na wysokość 135 cm, które tworzą kabinę lecz bez drzwiczek. Stanowisko mycia nocników jest odgrodzone zabudową na te samą wysokość i z tej samej płyty. Drzwiczki szerokości 80 cm. Zabudowę należy dopasować do wymiaru po wykonaniu okładzin ścian z płytek. Kolor i akcesoria do ustalenia z projektantem i dyrektorem placówki na etapie wykonawczym, na podstawie wzornika zaproponowanego przez wykonawcę producenta. W ofercie należy uwzględnić jako komplet.

Pytanie 25: Szafki pracownicze i meble socjalne - typ, rodzaj, ilości, producent.
Odpowiedź 25: Zgodnie z załączonym zestawieniem, plik „Zestawienie wyposażenia.pdf”.

Pytanie 26: Płot-ogrodzenie - prosimy o rysunki wykonawcze.
Odpowiedź 26: Należy wykonać zgodnie z uzupełnionym rysunkiem „P-05.pdf” 
(w załączeniu).

Pytanie 27: w opisie techniczny jest zapis ze system rejestracji i pobytu dzieci w przedszkolu ma być wyposażony w 150 breloków RFID z nadrukiem ID. – czy w ofercie należy wycenić breloki i czy mają być z nadrukiem ID, a jeżeli tak to jaki nadruk?.
Odpowiedź 27::Należy ująć w ofercie breloki zgodnie z zapisem w projekcie, ewentualny tekst nadruku zostanie ustalony na etapie wykonawczym po konsultacji z użytkownikiem obiektu.

Pytanie 28: Czy czytnik wejścia systemu rejestracji i pobytu dzieci w przedszkolu ma być zainstalowany na zewnątrz i czy ma sterować otwieraniem drzwi wejściowych do przedszkola?
Odpowiedź 28: Tak . Czytnik wejścia dziecka do przedszkola ma być zainstalowany na zewnątrz i ma otwierać drzwi wejściowe do Przedszkola. System pobytu dzieci w żłobku nie jest wymagany.

Pytanie 29: Instalacja sieci strukturalnej – czy należy w ofercie wycenić układania kabli UTP i YTKSY w rurkach ochronnych – przedmiar nie przewiduje układania rurek i wciąganie przewodów do rurek
Odpowiedź 29: Tak. Sieci niskoprądowe w tym sieć strukturalna ma być układana w rurach ochronnych . Należy dodać pozycję kosztorysu:
KNNR 5 0101-0800
Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
m
38

Pytanie 30: Instalacja domofonu – czy należy w ofercie wycenić układanie kabli koncentrycznych w rurkach ochronnych – przedmiar nie przewiduje wykucia i zaprawiania bruzd, układania rurek i wciągania przewodów do rurek
Odpowiedź 30: W ofercie należy ująć dostawę i montaż wideo domofonu z monitorami wyposażonymi w słuchawki . Kaseta zewnętrzna ma mieć możliwość otwarcie  za pomocą kodu lub specjalnego breloka RFID – należy ująć dostawę 30 szt. breloków RFID.  
W drzwiach uwzględnić zainstalowanie rewersyjnego elektrozaczepu.
Przewody należy ułożyć  pod tynkiem w rurach ochronnych. W wycenie należy uwzględnić dodatkową pozycję: 
KNNR 5 0101-0800
Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
m
55

Pytanie 31: Zaprojektowana instalacja domofonowa ma możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły, ale w przdmiarze wydano system audio. – czy zamiast wydanego w dokumentacji systemu domofonowego nie było by bardziej ekonomiczne i funkcjonalne zabudowanie systemu videodomofonowego ?
Odpowiedź 31: Tak, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 30. 

Pytanie 32: Instalacja SSNiW – czy należy w ofercie wycenić układanie przewodów YTDY 
w rurkach ochronnych – przedmiar nie przewiduje układania rurek i zaprawiania bruzd
Odpowiedź 32::
 Tak, sieć SSWIN ma być układana w rurach ochronnych. Należy wycenić dodatkową pozycję:
KNNR 5 0101-0800
Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
m
138

Pytanie 33: Instalacja CCTV– czy należy w ofercie wycenić układanie przewodów UTP 
w rurkach ochronnych – przedmiar nie przewiduje układania rurek
Odpowiedź 33: Tak, sieć CCTV ma być układana w rurach ochronnych. Należy wycenić dodatkową pozycję:
KNNR 5 0101-0800
Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
m
79
 
Pytanie 34: Po przejrzeniu dokumentacji do przetargu ADAPTACJA P37 NA ŻŁOBEK W RYBNICKIEJ KUŹNI stwierdzam brak rysunków, projektów wentylacyjnych. Proszę 
o dołączenie brakujących rysunków, projektów.
Odpowiedź 34: Dokumentacja w załaczeniu, plik: "IS _ wentylacja.zip".


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 7 sierpnia 2019 r. do godz. 9:30. Otwarcie ofert odbędzie się 
7 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali 257.





W załączeniu pliki:
- Zestawienie stolarki  - PZ-08.pdf
- Zestawienie wyposażenia.pdf
- rysunek P-05.pdf
- IS _ wentylacja.zip
- IE-01.pdf
- IE-04 ark 1.pdf



