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Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
znak ZP.271.9.2017
ZP.271.9.2017
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Palowicach”.
Odpowiedź- wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), przekazuję zapytania
wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.
Ponadto informuję, że w odpowiedzi na prośbę Wykonawcy Zamawiający zamieszcza
na stronie internetowej przedmiar robót – branża budowlana (Załącznik Nr 8f do SIWZ)
w uproszczonej wersji w formacie PDF, z tym zastrzeżeniem, że uproszczona wersja
przedmiaru musi zawierać opisy pozycji ponieważ zawarte są tam istotne informacje
dotyczące zakresu robót jak i odnośniki pomiędzy pozycjami.
Zapytanie 1:
Czy Zamawiający potwierdza że okna typu O7 winny być wyposażone w dźwignie
umożliwiające otwieranie z poziomu podłogi ?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie odległości od poziomu podłogi do
poziomu nadproży.
Wyjaśnienie 1:
Zamawiający informuje, że okna typu O7 nie mają być wyposażone w dziwnie umożliwiające
otwieranie z poziomu podłogi.
Zapytanie 2:
Czy Zamawiający potwierdza iż szklenie okien szybami P2 można wykonać jako
jednostronne?

Wyjaśnienie 2:
Zamawiający informuje, że szklenie okien szybami P2 należy wykonać jako obustronne.
Zapytanie 3:
Czy Zamawiający potwierdza że wymagany współczynnik Uk max 1,1 W/m2K dopuszczalny
jest jako średnio ważony dla całej powierzchni wymienianej stolarki?
Dla okien o małej powierzchni np. O9 i O13 projektowany Uk max może być nieosiągalny.
Wyjaśnienie 3:
Zamawiający potwierdza, że wymagany współczynnik Umax (Uk) dla całej powierzchni okien
wynosi 1,1 W/m2K, jak podano w dokumentacji projektowej.
Zapytanie 4:
Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia
Wyjaśnienie 4:
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych,
kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, poda bezpośrednio przez
otwarciem ofert a także poda ją w informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ww. ustawy.
Jednocześnie Zamawiający zauważa, że w Ogłoszeniu o zamówieniu (pkt II.6) została
podana Całkowita wartość zamówienia.

