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PFiZP 271.4.2019         13 marca 2019 r. 

 

 

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ 

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa Przedszkola Samorządowego w 

Stawiszynie” 

 

Zamawiający, Gmina i Miasto w Stawiszynie, informuje iż do przedmiotowego postępowania 

zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 w nawiązaniu do art. 38 ust.1 

pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 1986 r.     

z późn zm.) , Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.  

 

Pytanie 1 

 

Proszę o udostępnienie od inwestora przedmiar  w formie pliku edytowalnym ( ATH) 

 

Odpowiedź: 

Przesyłamy w załączniku przedmiar w formacie ath – formularz ofertowy dla 

Wykonawców, Wykonawca jest obowiązany do sprawdzenia zgodności przedmiaru 

w wersji pdf z wersją jaką uzyska po wgraniu przedmiaru z formatu ath; 

 

Pytanie 2 

Proszę o udostępnienie rys zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej 

 

Odpowiedź:  

Stolarka okienna i drzwiowa jest opisana w: 

a) Projekt: informacje na stronach: 107, 109, 110, 113, 151, 152; 

b) Przedmiar pozycje nr 98-116, - wymiary, miejsce montażu, wymagania p.poż; 

i inne wymagania; 

c) STWiORB str.43-45; 

d) Inwestor nie dysponuje rysunkowym zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej; 

e) Należy zwrócić uwagę na określony w dokumentacji wymagany współczynnik 

przenikania ciepła; 

f) Okna otwierane: rozwierane z możliwością uchylania, nawietrzaki; 

g) Podany wymiar okien nie może być zmniejszony ze względu na wymogi 

związane z oświetleniem i nasłonecznieniem; 

h) Należy zwrócić szczególną uwagę na: wymiary otworów do montażu stolarki 

w świetle ościeży / murowanych/, wymiary stolarki do wbudowania oraz 
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wymagane szerokości otworów drzwiowych w świetle ościeżnicy po otwarciu 

skrzydła. 

i) Należy zwrócić uwagę, że nadproża stolarki okiennej i drzwiowej są 

projektowane na jednym poziomie. Ten układ musi zostać zachowany, po 

uwzględnieniu zmiany poziomu nadproży spowodowanej montażem kaset 

z roletami. 

 

Pytanie 3 

 

Proszę o sprecyzowanie miejsc montażu rolet podanie ilość oraz ich przykładowy rodzaj ( 

specyfikacje) 

 

Odpowiedź:  

Rolety aluminiowe, naokienne, skrzynka montowana w nadprożu /nad oknem/, 

prowadnice we wnęce okiennej, przewidzieć poziom i kształt nadproża dostosowany 

do wybranych rolet z zachowaniem wymogu jednego poziomu wszystkich nadproży 

na elewacjach. Wykonać w sposób zapewniający termoizolację. Rolety sterowane 

indywidualnie, lokalnie przyciskiem podwójnym, sterownik rolet dopuszkowy 

montowany w tzw. głębokiej puszce. Kolor rolet popielaty – dostosowany do kolorów 

elewacji, ostateczna decyzja w uzgodnieniu z Inwestorem po prezentacji na etapie 

realizacji. Rolety nie mogą utrudniać ewakuacji. Nie należy montować tego typu rolet 

na drzwiach ewakuacyjnych. 

Na drzwiach zewnętrznych w salach dydaktycznych oraz w sali leżakowania 

montować rolety tkaninowe wewnętrzne, tzw. bezinwazyjne, montowane 

na skrzydłach za pomocą uchwytów montażowych, haczyków, z możliwością 

otwierania - przesuwania od góry i od dołu skrzydła. Montaż nie może uszkadzać, 

naruszać konstrukcji skrzydła. Kolor rolet dostosowany do koloru elewacji 

i pomieszczeń - ostateczna decyzja w uzgodnieniu z Inwestorem po prezentacji 

na etapie realizacji. 

 

Pytanie 4 

 

Prosimy o wydłużenie terminu przygotowania ofert ze względu dużej ilości materiałów, 

proponujemy wydłużenie o 7 dni 

 

Odpowiedź:  

Zamwiający podtrzymuje termin składania ofert: 26.03.2019r godzina 10:00 

 

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 
 

 

 

 

Z upoważnienia: 

Zastępca Burmistrza  

/-/ Grzegorz Kaczmarek 

 


