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BI.270.05.02.1.2012 wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu na: 

”TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KUL-
TURY – WYMIANA OKIEN – ETAP I”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych ( 
(Dz.U. z 2010r, Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Zamawiający  dokonuje zmiany 
SIWZ w następującym zakresie:

Treść pytań:

Pytanie nr 1.
1. Czy nowe okna mają być skrzynkowe czy jednoramowe?

Odpowiedź ad 1: Należy przyjąć okna jednoramowe.
2. Czy okna mają być ze słupkiem stałym czy ruchomym?

Odpowiedź ad 2: Należy przyjąć okna ze słupkiem stałym.
3. Jakie szprosy zastosować w oknach? naklejane, wewnątrzszybowe, czy wiedeńskie?

Odpowiedź ad 3:  Należy przyjąć zewnętrzne szprosy nakładane ramkowe 
drewniane zgodnie z dokumentacją.
4.  Zasuwnica  centralna  o  której  piszecie  stosowana  jest  w  oknach  ze  słupkiem 
ruchomym, w których jedno skrzydło może być RU a drugie tylko rozwieralne. Natomiast 
na rysunkach sugerujecie że wszystkie skrzydła mają być RU, prosimy o decyzję co do 
słupka, zasuwnicy i funkcji otwierania

Odpowiedź  ad  4:  Należy  przyjąć  okna  ze  słupkiem  stałym.  Funkcja 
otwierania i uchyłu zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej. 
5. Piszecie o montażu siłownika oddymiającego do okna, prosimy o podanie producenta 
siłownika, modelu i sposobu zasilania oraz rodzaju podłączenia, czy obecny siłownik jak i  
cała instalacja oddymiająca jest sprawna?

Odpowiedź  ad  5:  Siłownik  i  cała  instalacja  oddymiająca  jest  sprawna 
(kontrolowana  przez  firmę  specjalistyczną).  Podstawowe  dane  techniczne 
siłownika: typ – MICRO HM-460; zasilanie – 24 V DC; obciążenie – 2A;  Siłownik 
sterowany  automatycznie  poprzez  centralę  pożarową  lub  przycisk  sterowania 
ręcznego.
6.  Czy prace dotyczące uzupełniania sidingów oraz obróbek blacharskich wchodzą w 
zakres  przetargu  i  w jakich ilościach?  brak w przedmiarze  tych  prac,  a  występują  w 
ogłoszeniu.

Odpowiedź  ad  6:  Prace  dotyczące  uzupełniania  sidingów  oraz  obróbek 
blacharskich  wchodzą  w  zakres  przetargu.  Ilość  prac  jest  uwarunkowana 
sposobem przeprowadzenia wymiany okien przez Wykonawcę (szkody powstałe 
przy demontażu i montażu). Sidingi oraz obróbki blacharskie należy dopasować do 
nowych okien, ewentualne braki uzupełnić, uszczelnić. 
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7.  Jaki  jest  zakres  prac  (ilościowy)  dotyczący  malowania  parapetów  zewnętrznych 
i obróbek blacharskich, czy poza parapetami występują inne obróbki blacharskie?

Odpowiedź  ad  7:  Należy  pomalować  parapety  zewnętrzne,  a  także 
uszkodzone podczas wymiany okien zewnętrzne ościeża okien (które są wykonane 
z  blachy).  Kolorystykę  parapetów  i  obróbek  blacharskich  (ościeży)  należy 
dostosować do kolorystyki istniejącej.
8. Z jakiego materiału wykonać parapety i obróbki blacharskie?

Odpowiedź  ad  8:  Należy  przyjąć  wykorzystanie  istniejących  parapetów  i 
obróbek blacharskich. Ewentualne uszkodzenia i braki (wynikające z demontażu, 
ponownego  montażu  i  uzupełnienia  sidingów  oraz  parapetów  i  obróbek 
blacharskich) uzupełnić i dostosować do istniejących.
9.  Zamawiający wymaga wykonania okien z drewna mahoniowego lub równoważnego 
egzotycznego. Pytamy, czy drewno meranti spełnia wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź  ad  9:  Dopuszcza  się  zastosowanie  równoważnego  drewna 
egzotycznego (np.  drewno meranti),  o ile  profile  użyte  do produkcji  okien będą 
mieć gęstość (ciężar właściwy mierzony przy wilgotności 12%) minimum 480kg/m³. 
10. W przedmiarze robót istnieje zapis: „montaż okien ościeżnicowych i skrzynkowych”. Z 
opisu technicznego wynika, że nowe okna mają być oknami jednoramowymi. Prosimy o 
sprecyzowanie rozbieżności.

Odpowiedź ad 10: Należy przyjąć okna jednoramowe.
11.  Zamawiający  wymaga  stosowania  klamek  o  podwyższonym  poziomie 
antywłamawaniowości.  Czy  Zamawiający  ma na  myśli  klamki  np.  z  kluczykiem?  Czy 
szyby i okucia również należy zastosować antywłamaniowe?

Odpowiedź ad 11: Należy przyjąć klamki typu SECUSTIC, lub równoważne, 
posiadające  mechanizm  blokujący,  zabezpieczający  przed  otwarciem  okna  od 
strony zewnętrznej. Szyby i okucia zgodnie z dokumentacją przetargową. 

Wykonawcy  są  zobowiązani  uwzględnić  powyższe  zmiany  podczas 
sporządzania  ofert,  w  tym  podczas  wypełnienia  załączników  i  druków. 
Oferta złożona bez zastosowania się do powyższych modyfikacji podlega 
odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych ( (Dz.U. z 2010r, 
Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Zamawiający nie  przedłuża terminu składania ofert. 
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