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Zapolice, dnia 19 lipca 2018 r. 

 

Nasz znak: GKI.271.14.2018.AZK 

WSZYSCY WYKONAWCY!!! 

 

WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Odpowiedź na pytania zadane przez Wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku  Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Zapolicach” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje infrastrukturalne, 

środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących wraz zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby 

rekreacyjno-integracyjne.” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), wyjaśniam oraz udzielam odpowiedzi na zadane przez 

Wykonawców pytania w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań jest cytowana. 

 

Pytania Wykonawcy z dnia 17 lipca 2018r.: 

1. Zgodnie z zapisem  w STWIOR w punkcie 5.7.5  -  okna na parterze mają być o zwiększonej 

odporności na włamanie z okuciami WK2 i szybami antywłamaniowymi P4 - wobec tego jak należy 

traktować okna sali gimnastycznej o wym 270 x 545 ? 

2. W opisie do projektu czytamy  o pakiecie szybowym 4/16/4 a następnie czytamy  o współczynniku 

stolarki do U 0,9 - taki współczynnik można osiągnąć przy pakiecie trzyszybowym i profilu o 

wysokim współczynniku przenikania ciepła - informacje zawarte w projekcie są sprzeczne, prosimy 

o wyjaśnienie ?  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ad.1 

Po ponownej analizie zastosowanych okien w budynku Zamawiający rezygnuje z zastosowania na 

parterze budynku okien o zwiększonej odporności na włamanie. Nie ma potrzeby w części szkoły, 
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łącznika jak i sali gimnastycznej stosowania okien o powyższych parametrach, z uwagi na istniejący 

system monitoringu i ochrony budynku.  

 

Ad. 2 

Wiążąca jest informacja zawarta w projekcie budowlanym dotycząca wartości współczynnika 

przenikania ciepła U okien. 

Wymagany współczynnik przenikania ciepła U dla nowej stolarki okiennej powinien wynosić 0,90 

W/(m²·K). 

 

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wraz 

z załącznikami. W związku koniecznością uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia 

Zamawiający w celu zapewnienia czasu niezbędnego do złożenia prawidłowej oferty, postanawia 

przedłużyć termin składania ofert do dnia 25 lipca 2018 r. do godziny 10.00.  

 

 

 

             Z poważaniem 

       Wójt Gminy Zapolice  

           Witold Oleszczyk 

 

 

 

 

 


