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BZP.341-0058/015/2009

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dot.  zamówienia publicznego na:   Wymiana stolarki okiennej w budynku SP nr 1 w Swarzędzu.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

1. Pytanie: 
Proszę  o  sprecyzowanie  materiału  z  jakiego  mają  być  wykonane  okna  będące  przedmiotem 
postępowania?
W SIWZ zawarta jest wyłącznie informacją, że należy zastosować profil trzykomorowy, w STWIOR w pkt. 
2. Materiały opisano drewno do wykonania stolarki.  Jedyną wzmiankę o zastosowaniu profili  PVC do 
produkcji przedmiotowych okien odnaleźć można w piśmie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków (WN-4151/2473/2008) z dnia 04.08.2008 r.

1. Odpowiedz:
Zgodnie z opisem technicznym oraz ślepym kosztorysem (poz. 5. Montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2), okna powinny być 
wykonane  z PCW.

2. Pytanie:
Proszę o sprecyzowanie terminu - "łącznik międzyokienny PCW" Czy chodzi  o  połączenie dwóch ram 
okiennych (góry z dołem) czy o szpros zastosowany w dolnych skrzydłach?
Jeżeli okna mają być w oddzielnych ramach część górna i dolna to zastosowanie łącznika jest oczywiste. 
Natomiast  zastosowany  podział  szyb  w  częściach  górnych  (uchylnych)  powinien  być  szprosem 
konstrukcyjnym - jako przedłużenie słupka części dolnej. Szyby w skrzydłach części dolnej przedzielone 
mogą  być  za  pomocą  szprosu  międzyszybowego  (metal  kolor  RAL  9016),  szprosu  naklejanego 
obustronnie (PVC biały), szpros wiedeński naklejany biały PVC. 

2. Odpowiedz:
Termin „Łącznik międzyokienny PCW”  dotyczy słupka pionowego pomiędzy dwoma dolnymi oknami. 

3. Pytanie:
Proszę o doprecyzowanie sposobu wykonania podziału szyb. Proszę również o opisanie słupka pionowego 
w zakresie użytkowym - czy słupki stałe czy ruchome?
Szerokość  okien  i  liczba  klamek  z  zamkiem  wskazywałaby  na  konieczność  zastosowania  słupków 
ruchomych.

3. Odpowiedz:
Podział okien powinien być wykonany zgodnie z rysunkami znajdującymi się w opisie technicznym. Okno 
powinno stanowić jedną całość (część łukowa okna powinna stanowić całość z częścią dolną). Słupek 
pionowy pomiędzy dwoma dolnymi oknami powinien być stały. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert przetargowych, który 
nastąpi  w dniu 18 września 2009r,  do godz. 10:00 (Biuro Obsługi  Interesanta - Kancelaria Urzędu). 
Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 18 września 2009r., o godz. 10:30 w pokoju 410.


