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ZSO/22/3/2016       Myślenice, dn. 06.05.2016 r. 
 

 
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej przy ul. Jagiellońskiej 2. 
 
 
W związku z wpłynięciem zapytań do SIWZ o poniższej treści Zamawiający, działając  

w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  

udziela następujących odpowiedzi na zapytania: 

 

PYTANIE 1: 

Proszę o podanie koloru w jakim ma być wykonana nowa stolarka okienna. 
 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga koloru białego, ale docelowy kolor zostanie wybrany podczas komisji przy 

udziale inspektora Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. 

 

PYTANIE 2: 

W oknach występują podziały skrzydeł. 
Czy Zamawiający zaakceptuje użycie szprosów tzw. wiedeńskich (naklejanych na zewnętrzne 
szyby)? 
 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie zaakceptuje szprosów tzw. wiedeńskich (naklejanych na zewnętrzne szyby). 
 

PYTANIE 3: 

ST i OT zawierają niejednoznaczne zapisy dotyczące rodzaju konstrukcji oraz szklenia nowych 
okien. 
Proszę o jednoznaczne określenie grubości profilu (np.78 mm)  i pakietów szybowych  
(np. 4x12x4x12x4).   
 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający określa grubość profilu na taki, który spełni pakiet trzyszybowy i współczynnik 
przenikania ciepła  Uk (max) = 1,1 (W/m2xK). 
 

PYTANIE 4: 

Nie znalazłam w dokumentacji informacji dotyczących wyposażenia nowych okien w nawiewniki. 
Jeżeli nowa stolarka ma być w nie wyposażona, proszę o określenie typu nawiewników  
(np. ciśnieniowy) oraz ich ilości (np. 1 nawiewnik na 1). 
 



ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wskazuje, że okna powinny być wyposażone w nawiewniki higrosterowane w ilościach 
zgodnych z warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. 
 

 
PYTANIE 5: 

Ponadto proszę o zamieszczenie zdjęć istniejących okien. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie umieścił zdjęć okien w związku z tym, że udostępnił budynek w dniu  
05.05.2016 r. o godz. 14.00 w celu wizji lokalnej. 
 

PYTANIE 6: 

W jakiej formie ma zostać dołączony Kosztorys ofertowy (np. uproszczony, szczegółowy)? 
 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza kosztorys ofertowy w formie uproszczonej lub szczegółowej. 

 

PYTANIE 7: 

Proszę o wskazanie jakiego typu mają być nowe okna, w Przedmiarze i w Opisie technicznym jest 

informacja że nowe okna mają być jednoramowe,  jednak na rysunkach projekt stolarki okiennej, 

narysowane są jako okna skrzynkowe. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający przedstawił okna skrzynkowe, jako okna istniejące do demontażu, natomiast nowe 

okna mają być jednoramowe trójwarstwowo klejone sosna-mikro. 

 

PYTANIE 8: 

Proszę o wskazanie pakietu szybowego jaki ma być zastosowany w nowych oknach. W opisie 

technicznym są informacje sprzeczne, pakiet 24mm jest to pakiet jednokomorowy, dwuszybowy 

natomiast pakiet trzyszybowy dwukomorowy ma grubość 44mm. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wskazuje, że pakiet ma być trzyszynowy dwukomorowy spełniający współczynnik 

przenikania ciepła UW=1,1 Wm2/K. 

 

PYTANIE 9: 

Proszę o wskazanie grubości nowych parapetów wewnętrznych drewnianych. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wskazuje, że grubość parapetów wewnętrznych drewnianych wynosi 3 cm – 

wykonane z drewna twardego (dębina). Natomiast wzór i wszystkie detale mają być odtworzeniem  

istniejących parapetów i zatwierdzone przez inspektora Małopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Krakowie podczas komisji. 

 

PYTANIE 10: 

Proszę o określenie, czy nowe okna mają zostać wykonane jako jednoramowe (zespolone), czy 

skrzynkowe? Według załączonych przekrojów, okna wykonane mają być jako skrzynkowe. 

Przedmiar robót zawiera opis nowej stolarki jako zespolonej (jednoramowej). Proszę o odniesienie 

się do powyższego zapytania. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający przedstawił okna skrzynkowe jako okna istniejące do demontażu, natomiast nowe 

okna mają być jednoramowe trójwarstwowo klejone sosna-mikro. 

 

 



PYTANIE 11: 

Proszę o określenie rodzaju szklenia dla nowych okien. W dokumentacji istnieją rozbieżności co do 

rodzaju szklenia. Czy ma być zastosowany pakiet dwuszybowy czy trzyszbowy? Proszę o podanie 

konkretnej budowy pakietu szybowego dla projektowanych okien oraz grubości profilu (na przykład 

68,78,88). 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wskazuje, że pakiet ma być trzyszybowy dwukomorowy spełniający współczynnik 

przenikania ciepła UW=1,1 Wm2/K o grubości 92 mm. 

 

PYTANIE 12: 

Z jakiego drewna należy wykonać stolarkę okienną i drzwi balkonowe oraz parapety 

wewnętrzne - drewno trójwarstwowo klejone sosna lita czy drewno trójwarstwowo 

klejone sosna- mikro. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wskazuję, że stolarka okienna ma być wykonana z drewna trójwarstwowo 

klejonego sosna- mikro, a parapety wewnętrzne z dębiny. 

 

PYTANIE 13: 

Jaki parametr ciepłochronny wymagany jest dla całego okna czy należy przyjąć: Uw= 1,3 Wm2/K 

opisany w treści dokumentów czy przyjąć inny parametr. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wskazuje, że należy przyjąć parametr ciepłochronny Uw= 1,1 Wm2/K. 
 
PYTANIE 14: 

Czy wszystkie okna z zestawienia stolarki / rysunek A-12/ będą uczestniczyły w wymianie. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wskazuje, że wszystkie okna będą uczestniczyły w wymianie prócz okna oznaczonego 

symbolem A-12. 

 
PYTANIE 15: 

W zestawieniu stolarki okna typ 5 i typ 6 nie mają poziomych 

szprosów drewnianych naklejanych. Czy należy w tych oknach zastosować szprosy tak jak w  

pozostałych oknach na budynku. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wskazuje, że należy zastosować szprosy tak jak w pozostałych oknach w budynku. 

 
PYTANIE 16: 

W istniejących oknach drewnianych na budynku na poziomym ryglu  

/ślemie/ jest drewniany ozdobny element. Czy w nowych oknach należy wykonać taki 

element. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wskazuje, że należy wykonać taki element. 

 
PYTANIE 17: 

Czy należy wykonać dodatkowa listwę przymykową od środka 

pomieszczenia oraz mechanizm centrujacy aby posadowić klamkę okienną w osi okna. 

 

 

 

 



ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wskazuje, że należy wykonać taki element-dodatkową listwę przymykową od środka 

pomieszczenia oraz mechanizm centrujący, aby posadowić klamkę okienną w osi okna. 

 

PYTANIE 18: 

Czy w przetargu będzie wymiana parapetów zewnętrznych, Czy należy 

kalkulować do przetargu zewnętrzne parapety. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wskazuje, że w przetargu nie przewiduje wymiany zewnętrznych parapetów. 

 
PYTANIE 19: 

Czy w przetargu będzie renowacja 3 szt. krat. Czy należy kalkulować 

do przetargu renowację 3 szt. krat okiennych na poziomie parteru oraz kraty w oknach 

piwnicznych. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wskazuje, że w przetargu należy kalkulować wszystkie kraty okienne. 

 

 

 

  

 
 

 

 
Zamieszczono na stronie internetowej: http://almalo.edu.pl 
 

 


