Wrocław, dnia 1 lipca 2014 r.
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dotyczące remontu pawilonu
sportowo-biurowego na terenie Zespołu Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu
CPV - 45000000-7, 45111300-1, 45262500-6, 45410000-4, 45421000-4, 45332000-3,
45331200-8, 45311100-1, 45317300-2, 45312000-7.
Nr Sprawy ZP.340.6.2014
Zamawiający – Zespół Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu, zgodnie z art. 38, ust. 1 i 2
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze
zm) – udziela odpowiedzi na złożone pisemne zapytanie.
Pytanie nr 1
W opisie technicznym w poz. 2.6.1 występuje opis w sprawie zapotrzebowania na stolarkę okienną
PCV. Zaś w przedmiarze (kosztorys) nie ma mowy o oknach. Proszę o odpowiedz czy stolarka okienna
również wchodziłaby w zakres powyższych prac.
Odpowiedź
Nie. Stolarka okienna nie wchodzi w zakres robót.
Zmienia się zapis w pkt. 2.6.1 i 2.6.2 Opisu Technicznego do projektu wykonawczego i otrzymuje on
brzmienie:
2.6.1 Stolarka okienna
Stolarka okienna PCV istniejąca, typowa w kolorze białym RAL 9016. W oknach zastosowano szyby
zespolone o współczynniku U = 1.1 W/(m2xK).
2.6.2 Stolarka drzwiowa
Drzwi wejściowe (od strony północnej) do budynku zewnętrzne z tworzywa sztucznego lub aluminium
o wysokiej izolacyjności termicznej. W elementach przeszklonych nowoprojektowanych drzwi
zewnętrznych wejściowych należy zastosować szyby zespolone o współczynniku U = 1.1 W/(m2xK).
W drzwiach zewnętrznych wykonać próg z kątownika stalowego lub profilu aluminiowego.
Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewnopodobna gładka, laminowana. Drzwi wewnętrzne w komplecie
z ościeżnicą pełną z MDF laminowaną. Laminat drewnopodobny bukowy, lub jasny dąb. Przed
montażem należy wzór uzgodnić z projektantem. Drzwi zamykane zamkiem bębenkowym. Drzwi
pomieszczeń sanitarnych otwieranych w kierunku korytarza należy wyposażyć w samozamykacze.
Drzwi nowoprojektowane na drogach ewakuacyjnych (w tym zewnętrzne) należy wyposażyć w
samozamykacze. Zestawienie nowoprojektowanej stolarki podano na rysunku nr 5.
iorąc pod uwagę, że powyższa odpowiedź nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian w
ofertach, nie ma zastosowania art. 38 ust 6. w/w Ustawy tj. przedłużenie terminu składania ofert.
Jednocześnie informuję że zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

