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Odpowiedź na zapytanie do treści SIW Z

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Term o modernizacja 
budynku A  Z SP  nr 2 CKZ w Łowiczu"

!. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku 
z zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1) Proszę o udostępnienie rzutów dachu budynku w celu wyceny pokrycia dachu, obróbek blacharskich rynien 
i pozostałych elementów związanych z dachem.

Odpowiedź
Wymiary niezbędne do wyceny elementów wskazanych przez Wykonawcę należy obliczyć posługując się 
udostępnionymi przez zamawiającego:
- rysunkami elewacji,
- danymi dotyczącymi elementów dachu zawartymi w pkt. 6 opisu projektu wykonawczego zawartego 
w załączniku nr 6 - Dokumentacja projektowa Część nr 1,

2) W  oknach 09  łuk przekracza minimalny gwarantowany promień gięcia skrzydła -  mogą wystąpić pofalowania 
powierzchni profilu które nie podlegają roszczeniom gwarancyjnym co w związku z tym sądzi zamawiający.

Odpowiedź
Łuk w oknach zaznaczonych w wykazie stolarki okiennej symbolem 0 9  musi posiadać identyczny promień skrzydła 
jak okna istniejące. Należy dobrać skrzydło o profilu, który będzie właściwy dla okna o przedstawionym 
w dokumentacji kształcie. Okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę w ofercie musi obejmować wszystkie 
elementy zamówienia, w tym okna. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji zostały 
określone w punkcie 28 Załącznika nr 5A -  Projekt umowy. W  przypadku zaobserwowania pofalowań profilu okna 
zamontowanego w ramach niniejszego zamówienia zamawiający skorzysta więc z udzielonej 
przez Wykonawcę gwarancji na ten element zamówienia.

3) W  opisie pakiet szybowy podana jest szyba 4/16/4/16/4, szyba bezpieczna i hartowana jedno zaprzecza 
drugiemu jaka powinna być szyba.

Odpowiedź
Należy zastosować szybę przewidzianą w punkcie 4.6 „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej" opisu projektu 
wykonawczego zawartego w załączniku nr 6 - Dokumentacja projektowa Część nr 1 oraz w opisie zawartym 
w zestawieniu stolarki okiennej: „szklenie: pakiet trójszybowy min. 4/16/4/16/4, przestrzeń wypełniona argonem, 
szyby bezpieczne klejone hartowane". Zapis należy rozumieć następująco:
Pakiet trójszybowy zawiera następujące rodzaje szyb: wewnętrzna szyba bezpieczna, środkowa szyba zwykła, 
zewnętrzna szyba hartowana.
Zamawiający zwraca również uwagę, że parametr 4/16/4/16/4 jest wartością minimalną.

4) Nie wszystkie okna spełniają współczynnik Uw, czy parametr ten może być dla okna referencyjnego. 

Odpowiedź
Wymagana wartość współczynnika Uw musi być osiągnięta dla okna referencyjnego.

II. Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.
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