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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU
ZP 9/2016
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi
dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych
polegających na budowie Pawilonu nr 5 w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie.

Treść pytania:
„Czy przy konstrukcjach, w których mają wystąpić szyby bezpieczne również mają by spełniona
założone parametry- szyby bezpieczne mają gorsze współczynniki przenikalności termicznej.”
Odpowiedź:
W kwaterach, w których występują szyby bezpieczne należy zastosować zestaw o parametrze szyby
Ug maks.0,60W/m2K.
W pozostałych kwaterach parametry szyby zgodnie z zestawieniami.
Treść pytania:
„Jaki rodzaj szyby bezpieczne ma być zastosowany? Klejony, hartowany?”
Odpowiedź:
W załączeniu przesyłam skorygowane rysunki zestawień, gdzie w sposób jednoznaczny zostały
wskazane kwatery posiadające szkło bezpieczne ze wskazaniem szkła hartowanego i klejonego.
Zamawiający dokona w tym zakresie modyfikacji treści siwz.
Treść pytania:
„Czy możemy zaproponować nasz produkt o parametrach Uf=1,0, Ug=0,5 PSI=0,03.”
Odpowiedź:
Należy zastosować zestawy okienne zgodne z projektem. Zmiana parametrów okien może
spowodować problemy z uzyskaniem zakładanej klasy energetycznej budynku w ramach programu
LEMUR.
Treść pytania:
„Na jaką odległość będą wysuwane okna przy montażu odstawnym?”
Odpowiedź:
Detal osadzenia okna jest przedstawiony na rysunku nr A-61.
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Treść pytania:
„Czy pakiety szybowe oznaczone literą „B” w zestawieniu mają być inne od tych nie oznaczonych?”
Odpowiedź:
Pakiety szybowe oznaczone literą B są zestawami ze szkłem bezpiecznym.
Treść pytania:
„W związku ze złożonością i obszernością dokumentacji projektowej oraz wyjaśnieniami jakie zostały
udzielone przez Zamawiającego w ww. przetargu prosimy o przesuniecie terminu składania ofert na
dzień 19.08.2016r. Dodatkowy termin pozwoli Wykonawcom na dokładniejsza analizę dokumentacji
oraz uwzględnienie wszystkich odpowiedzi Zamawiającego w przygotowywanej ofercie. Czas ten
pozwoli również na uzyskanie ofert na zaprojektowane urządzenia, są trudności w ich uzyskaniu
spowodowane sezonem urlopowym.
Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszego wniosku.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu ofert. Jednocześnie informuję, iż termin ten
został już wcześniej przesunięty o 14 dni.
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