Nr sprawy: SP16.TP2.1.2021

Bytom, dnia 25 sierpnia 2021 r.

WYKONWACY
biorący udział w postępowaniu
ODOWIEDZI
na zapytania w sprawie SWZ – 2
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
Czy okna podlegające wymianie są zespolone czy skrzynkowe.
ODPOWIEDŹ NR 1
Zamawiający informuje, że okna podlegające wymianie są oknami skrzynkowymi .
PYTANIE Nr 2
Czy zamawiający dopuszcza wykonanie okien PCV w innym systemie.
ODPOWIEDŹ NR 2
Zamawiający nie dopuszcza wykonania okien w innym systemie niż ten w opisany w SWZ.
PYTANIE Nr 3
Określenie materiału z jakiego mają być wykonane okna połaciowe i wyłazy.
ODPOWIEDŹ NR 3
Zamawiający informuje, że wyłazy mają być wykonane ościeżnica zrobiona z drewna sosnowego,
a skrzydło - szyba w profilu aluminiowym.
Natomiast w związku z zaistniałym błędnym opisem przedmiotu zamówienia i brakiem w budynku
szkoły okien połaciowych Zamawiający zmienia zapis SWZ:
Rozdziały IV, pkt 2, ppkt (kropka) 16 i 17
jest:
 wymianę okien na poddaszu: wyłaz dachowy o wymiarach 450 mm x 550 mm - 5 sztuk
 wymianę okna na poddaszu: okno połaciowe 450 mm x 550 mm – 1 sztuka
powinno być:
 wymianę okien na poddaszu: wyłaz dachowy o wymiarach 450 mm x 550 mm - 6 sztuk
 wymianę okna na poddaszu: okno połaciowe 450 mm x 550 mm – 1 sztuka
oraz Załącznika nr 6 – Wzór umowy, §1 ust. 2:
jest:
…




wymianę okien na poddaszu: wyłaz dachowy o wymiarach 450 mm x 550 mm - 5 sztuk,
wymianę okna na poddaszu: okno połaciowe 350 mm x 530 mm – 1 sztuka.
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powinno być:



wymianę okien na poddaszu: wyłaz dachowy o wymiarach 450 mm x 550 mm - 6 sztuk
wymianę okna na poddaszu: okno połaciowe 450 mm x 550 mm – 1 sztuka

oraz Załącznika nr 7b - Opis przedmiotu zamówienia – okna, w punkt 24) i 25):
jest:
24) Poddasze wyłaz dachowy o wymiarach 450 mm x 550mm
25) Poddasze okno połaciowe o wymiarach 450 mm x
550mm.
powinno być:
24) Poddasze wyłaz dachowy o wymiarach 450 mm x 550mm

5 szt.
1 szt.

6 szt.

25) Poddasze okno połaciowe o wymiarach 350 mm x
1 szt.
530mm.
PYTANIE Nr 4
Czy okna połaciowe i wyłazy są do wymiany w miejscu istniejącym, czy nowo projektowanym.
ODPOWIEDŹ NR 4
Zamawiający informuje, że wyłazy maja być do wymiany w miejscu istniejącym.
PYTANIE Nr 5
Czy okna wyłazowe i połaciowe są w płaszczyźnie pochyłej dachu oraz podać rodzaj dachu.
ODPOWIEDŹ NR 5
Zamawiający informuje, że wyłazy są w płaszczyźnie pochyłej a dach jest z więźby drewnianej pokrytej
blachodachówką.
PYTANIE Nr 6
Czy okna mają być szklone szybą jednokomorową o współczynniku 1,30W/m2K, co jest niezgodne
z obowiązującymi przepisami.
ODPOWIEDŹ NR 6
Tak, okna maja być dopasowane do reszty okien już istniejących w budynku. Zgodnie z pozyskaną
wiedzą jest możliwość montażu okien o takim współczynniku w budynkach starszych
kilkudziesięcioletnich, takich jak budynek szkoły Zamawiającego.
PYTANIE Nr 7
Proszę o szczegółowe określenie podziałów okien: - czy są to podziały międzyszybowe (o szer. 1,8-2
cm) - czy są to podziały wykonane poprzez naklejenie listew na zewnątrz szyb
ODPOWIEDŹ NR 7
Zamawiający informuje, że podziały międzyszybowe (o szer. 26 mm).
PYTANIE Nr 8
Czy w zakresie prac są roboty wykończeniowe typu tynkowanie, malowanie.
ODPOWIEDŹ NR 8
Tak, Zamawiający potwierdza, że w zakresie prac są roboty wykończeniowe tynkowanie i malowanie.
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PYTANIE Nr 9
Czy zamawiający przy podpisaniu umowy będzie wymagany kosztorys ofertowy
ODPOWIEDŹ NR 9
Tak, Zamawiający informuje, iż kosztorys uproszczony jest niezbędny do rozliczenia inwestycji oraz do
rozliczenia dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych.
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część postępowania, którego dotyczą.

………………………………
/podpis i pieczątka
Kierownika Zamawiającego /

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