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Rybnik, dnia 16 marca 2020 r.
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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. Przeprowadzenie przeglądów technicznych obiektów na terenie miasta Rybnika (placówki oświaty, kultury, sportu, polityki społecznej, zarządzania kryzysowego) z podziałem na zadania, w zakresie:
a)	kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
-	elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
-	instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
-	przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
b)	kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych,
c)	kontroli okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt a) i b), co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m²; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;
d)	kontroli okresowej, przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
e)	kontroli okresowej, przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, polegającej na badaniu instalacji elektrycznej 
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
w czterech kolejnych latach, tj. od 2020 do 2023 r.


W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 
i ograniczeniem dostępu do Urzędu Miasta Rybnika osoby składające oferty 
w niniejszym postępowaniu proszone są o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem 32 43 92 312 w celu przekazania oferty pracownikowi Wydziału Zamówień Publicznych.
Oferty będą odbierane przy wejściu do Urzędy Miasta od strony ul. Bolesława Chrobrego 2.


