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Swarzędz, dnia 26 . 04 . 2012r.

Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1
w Swarzędzu przy ul. Zamkowej 20”
Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zapytanie nr 1
Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono rozbieżności ilościowe w zestawieniu stolarki otworowej
przeznaczonej do wymiany do stanu faktycznego. Na budynku wmontowane są także okna lukowe,
których nie ma w zestawieniu stolarki. Czy Zamawiający przewiduj także wymianę tych okien? Przedmiar
robot zawiera także pozycje związane z wymianą stolarki aluminiowej drzwiowej, która z naszych
spostrzeżeń została już wymieniona. Prosimy o sprecyzowanie ilości i rodzaju stolarki otworowej
przeznaczonej do wymiany.
Odpowiedź nr 1:
Do kalkulacji należy przyjąć 18 szt. okien O4 oraz 16 szt. okien O5. Do kalkulacji nie należy
przyjmować okien O11 i O12. W budynku czerwonym zgodnie z zestawieniem stolarki do wymiany są
okna łukowe O7, okno O10 posiada również niewielki łuk.
Stolarka aluminiowa pokazana w dokumentacji i kosztorysie nie została wymieniona. Pozycja 68
przedmiaru robót dotyczy montażu wewnętrznych drzwi p.poż. aluminiowych wykonanych z profili
ciepłych, szklonych szkłem bezpiecznym P4, wyposażonych w samozamykacze oraz dwa zamki
patentowe EI 30 na parterze wewnątrz budynku czerwonego.
Pozycja 69 przedmiaru robót dotyczy montażu drzwi aluminiowych wykonanych z profili ciepłych,
szklonych szkłem bezpiecznym P4, wyposażonych w samozamykacze oraz dwa zamki patentowe
w budynku sali gimnastycznej w bocznym wejściu.
Zapytanie nr 2
Załączniki do SIWZ nie zawierają informacji o typie szklenia stolarki okiennej. W związku z tym, prosimy
o informację czy Zamawiający przewiduje montaż okien ze zwykłym szkleniem czy szkleniem
bezpiecznym? Jeśli Zamawiający przewiduje szkło bezpieczne prosimy o wskazanie tych okien oraz
podanie dokładnego typu szklenia.
Odpowiedź nr 2
Do kalkulacji należy przyjąć szklenie okien szkłem zwykłym z wyjątkiem 12 połówek okien O4
znajdujących się na poziomie posadzki spoczników schodów budynku głównego, które należy oszklić
szkłem bezpiecznym P4.
Zapytanie nr 3
Czy okna O4 i O13 powinny być wyposażone w mechanizmy otwierania z poziomu posadzki?
Odpowiedź nr 3
Okna O4 i O13 nie powinny być wyposażone w mechanizmy otwierania z poziomu posadzki.
Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu możliwości
uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy
Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 7 . 05 . 2012r.
do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi
dnia 7 . 05 . 2012r. o godz. 10:30 w pokoju 410.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.

