Nr sprawy: SP16.TP2.1.2021

Bytom, dnia 10 sierpnia 2021 r.
WYKONWACY
biorący udział w postępowaniu

ODOWIEDZI
na zapytania w sprawie SWZ – 1
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129), ZAMAWIAJĄCY uprzejmie informuje, że w postępowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym (Nr sprawy: SP16.TP2.1.2021) na „Wymianę stolarki okiennej
i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu”, złożony został
wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ, zawierające
pytanie następującej treści na które ZAMAWIAJĄCY udziela odpowiedzi:
PYTANIE Nr 1
Proszę o informację jaki współczynnik przenikania ciepła UW ma mieć nowa stolarka. Na rysunkach
jest podana szyba 4/16/4, dzięki której osiągnie się współczynnik dla całej konstrukcji okiennej jedynie
na poziomie ponad 1,3W/m2K.
ODPOWIEDŹ NR 1
Tak, Zamawiający potwierdza, że współczynnik dla całej konstrukcji okiennej powinien być zgodnie
z opisem SWZ na poziomie ponad 1,3 W/m2K.
PYTANIE Nr 2
Ze względu na obecną sytuacją na rynku budowlanym- trudności w dostępie do materiałów
budowlanych, opóźnienia w dostawach części składowych okien- profili, okuć, szyb - prosimy
o wydłużenie terminu realizacji.
ODPOWIEDŹ NR 2
Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ realizacja i rozliczenie tego zadania w budżecie miasta
zaplanowana jest w roku 2021.
PYTANIE Nr 3
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilością stolarki zawartą w Opisie przedmiotu zamówienia a
rysunkami. Prosimy o podanie ilości stolarki do wyceny- czy należy kierować ilością sztuk zawartą w
opisie czy na rysunkach?
ODPOWIEDŹ NR 3
Należy kierować się ilością sztuk zawartą w opisie, jednakże Zamawiający informuje, że załącznik nr 7b
zawiera również w pkt 24) i 25) tj. wzmiankę o oknach dodatkowych koniecznych do wymiany
jednakże bez rysunków i opisów, którą należy wymienić dostosowując do całości.
PYTANIE Nr 4
W opisie przedmiotu zamówienia jest wymiana okien i drzwi, natomiast na rysunkach są dodatkowo
parapety zewnętrzne 45,2m i i parapety wewnętrzne 50,4m- czy one wchodzą w zakres zamówienia?
ODPOWIEDŹ NR 4
Tak, wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych też wchodzi z zakres zamówienia, dla
Zamawiającego jest to nierozerwalny element wymiany okien.
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PYTANIE Nr 5
Na rynku nie ma okien połaciowych i wyłazów o tak małych wymiarach- prosimy o wykreślenie
z zakresu okna połaciowego 350mmx530mm oraz wyłazów dachowych o wymiarach 450mm
x550 mm.
ODPOWIEDŹ NR 5
Zamawiający zmienia zapis SWZ, Rozdział IV, pkt 2, ppkt (kropka) 17, odnośnie okna połaciowego
350mmx530mm,
jest:
wymianę okna na poddaszu: okno połaciowe 350 mm x 530 mm – 1 sztuka
powinno być
wymianę okna na poddaszu: okno połaciowe 450 mm x 550 mm – 1 sztuka
oraz
zmienia zapis Załącznika 7b – Opis przedmiotu zamówienia – okna, w punkcie 25):
jest:
25) Poddasze okno połaciowe o wymiarach 350 mm x 530mm.

1 szt.

powinno być
25) Poddasze okno połaciowe o wymiarach 450 mm x 550mm.

1 szt.

Zapisy odnośnie włazów dachowych o wymiarach 450mmx 550mm bez zmian, zgodnie z SWZ.

Z upoważnienia komisji przetargowej
Monika Sadlak

Do wiadomości:
- miniportal,
- Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego
- a/a
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