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Wykonawcy ubiegający się o
udzielenie zamówienia

WYAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na częściową wymianę stolarki okiennej drewnianej na wykonaną z PCV w
budynku Komisariatu Policji Poznań-Nowe Miasto

Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. opisu przedmiotu zamówienia w
przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań wraz z odpowiedziami zawarte zostały poniżej.
Pytanie nr 1
Proszę Zamawiającego o uzupełnienie Umowy o kary za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości równoważnej jak w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę,
tj. w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 Umowy?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.
Pytanie nr 2
W dokumentacji przetargowej istnieje rozbieżność odnośnie wymagań dotyczących współczynnika przenikania ciepła
dla szyby, pomiędzy kosztorysem ofertowym pozycja 8 i 9, a Specyfikacją techniczną pkt II 3.2a. Proszę o informację
,które z wytycznych są wiążące.
Odpowiedź Zamawiającego
Należy zastosować zapisy w Specyfikacji Technicznej w punkcie II 3.1a czyli współczynnik przenikania ciepła szyby
wynosi ≤ 1,0.
Pytanie nr 3
Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający w pozycji 7 Przedmiaru Obsadzanie
podokienników laminowanych PCV ponad 1.5 w ścianach z cegieł” zmniejszył normę robocizny, materiału oraz sprzętu
o współczynnik 0,67?
Odpowiedź Zamawiającego
Współczynnik 0,67 zastosowano w przedmiarze z uwagi na przeliczenie jednostki miary z metrów bieżących na sztuki
(analogia)
Pytanie nr 4
W przedmiarze nie uwzględniono pozycji na gruntowanie podłoży pod tynki cementowo-wapienne oraz pod farbę
emulsyjną, są prace konieczne do wykonania robót zgodnie z technologią. Czy Zamawiający dopuszcza uwzględnienie
dodatkowych pozycji w przedmiarze, jeżeli tak to proszę o korektę przedmiaru.
Odpowiedź Zamawiającego
W ofercie należy uwzględnić koszt gruntowania.
Pytanie nr 5
Po dokonaniu wizji lokalnej Wykonawca stwierdza, iż zamiast wykuwania z muru istniejących podokienników
betonowych z lastryko oraz montażu nowych parapetów laminowanych z PCV, można wykonać parapety nakładkowe
posiadają nie gorsze parametry od podanych przez Zamawiającego, a jednocześnie dzięki zamocowaniu ich na
istniejących podokiennikach osiągają dużo większą sztywność niż przy montażu zwykłych parapetów lastryko. Czy

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania parapetów nakładkowych z PVC, jeżeli tak proszę o korektę
przedmiaru.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy dot. wymiany podokienników.
Pytanie nr 6
W umowie §5 ustęp 3 punkt 7 Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest do usuwania lub
zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21) oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr
25 poz. 150 ze zm.), z zachowaniem wymaganych formalności. Czy w związku z tym zapisem Zamawiający wymaga, aby
Wykonawcy załączyli do oferty decyzję właściwego organy zatwierdzającego program gospodarki odpadami lub
oświadczenie o posiadaniu takowego dokumentu oraz dołączyli do oferty certyfikowany System Zarządzania ISO PNEN 14001. Pragniemy nadmienić, iż tylko firmy posiadające zatwierdzony program gospodarki odpadami są w stanie
wykonać prace zgodnie z obowiązującym prawem.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty decyzji właściwego organu zatwierdzającego program gosp. odpadami
ani zaświadczeń o posiadaniu takowych dokumentów, ani też certyfikatów. Natomiast usuwanie i zagospodarowanie
odpadów na etapie realizacji umowy winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem
wymaganych formalności.
Pytanie nr 7
Stolarka okienna produkowana w Polsce w większości posiada wodoszczelność wg DIN EN 12208 E 750. Zamawiający
w SIWZ żąda parametru wodoszczelności nieco wyższego (nie niższego niż) E 800. By nie ograniczać dostępu do
postępowania przetargowego potencjalnym oferentom prosimy o zmianę wymogu do E 750.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza parametr wodoszczelności nie niższy niż E 750.
Pytanie nr 8
Proszę o potwierdzenie, że w związku ze stawianymi wymogami dla profili , dopuszczacie Państwo do oferty tylko i
wyłącznie system VEKA?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zastosowanie różnych systemów, z tym zastrzeżeniem, iż muszą one spełniać wszystkie
wymagania określone w dokumentacji przetargowej.
Pytanie nr 9
Proszę o informację czy w poszczególnych oknach możemy zastosować szybę dwukomorową? Wymagają Państwo, aby
współczynnik przenikania dla okna był 1,3 jednak przy szybie jednokomorowej w wybranych oknach nie jest możliwe
uzyskanie takiego współczynnika.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje wartość współczynnika przenikalności ciepła dla wszystkich okien UW≤1,30. Dla uzyskania
zamierzonego współczynnika dopuszczalne jest zastosowanie okien dwukomorowych (szyby).
Pytanie nr 10 i 11
Proszę o potwierdzenie, że dla najmniejszego okienka o wymiarach 480x480 zostanie zaakceptowany współczynnik
wyższy od oczekiwanego. Przy tych wymiarach, nawet przy szybie dwukomorowej nie ma możliwości uzyskania
współczynnika wymaganego przez Państwo.
Proszę o informację (doprecyzowanie) czy w oknach o wymiarach 480x480 18 szt. Możliwe jest (dopuszczalne)
zastosowanie współczynnika przenikania dla całego okna odpowiednio UW=1,4. Osiągnięcie współczynników
określonych w Przetargu dla szyby jednokomorowej nie jest możliwe.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje wartość współczynnika przenikalności ciepła dla wszystkich okien UW≤1,30.
Pytanie nr 12
Proszę o sprecyzowanie 10 pozycji w Przedmiarze. Co to za pozycje okien 8 i 9 = 255 szt. nawiewników higro?
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Odpowiedź Zamawiającego
Pozycje 8 i 9 przedmiaru to montaż i dostawa wszystkich 255 okien, natomiast poz. 10 określa montaż nawiewników
do tych okien.
Pytanie nr 13
Proszę o informację jaka jest głębokość parapetów PCV?
Odpowiedź Zamawiającego
Szerokość parapetów PCV wynosi 25 cm.

Wykonano w pojedynczym egzemplarzu.
Przesłano faksem lub e-mailem do Wykonawców oraz opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego.
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