Wrocław, dnia 29.05.2018 r.
wszyscy, którzy pobrali SIWZ
dotyczy: postępowania przetargowego na roboty budowlane dotyczące wymiany okien w
budynku Zespołu Szkół nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
CPV – 45000000-7, 45421100-5
Zamawiający Zespół Szkół nr 14 przy ul. Brücknera 10 we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 1 i
2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2017 r., poz.
1579 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:
Pytanie nr 3
W jakim kolorze wykonać nowe okna z PCV? W dokumentacji przetargowej nie ma informacji na ten
temat.
Odpowiedz:
Kolor stolarki winien być biały.
Pytanie nr 4
Czy montaż okien ma być standardowo na pianie czy ma być to montaż ciepły (z taśmami od zewnątrz
i wewnątrz)?
Odpowiedź:
Montaż okien winien być standardowo na pianie, doszczelnienie taśmami od zewnątrz i wewnątrz
należy uwzględnić opcjonalnie.
Pytanie nr 5
Czy parapety wewnętrzne i zewnętrzne nie podlegają wymianie?
Odpowiedź:
Parapety zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne nie podlegają wymianie.
Pytanie nr 6
Czy łączenie okna z parapetem wewnętrznym ma być wykończone ćwierćwałkiem?
Odpowiedź:
Nie, musi być wykończone ćwierćwałkiem. Wykonawca winien wykonać łączenie okien estetycznie i
szczelnie, zastosowanie ćwierćwałka należy uwzględnić opcjonalnie.
Pytanie nr 7
Prosimy o doprecyzowanie jakie konkretnie szkło należy zastosować w oknach: O1** , O2** , O4**.
Przy rysunkach podano szkło antyrefleksyjne (a takie nie istnieje) a w przedmiarze robót podano szkło
refleksyjne. Jeżeli to ma być szkło refleksyjne to czy ma mieć kolor brązowy, zielony, grafit (pakiet:
6refleks/16ciepła ramka/4TF/16ciepła ramka /4TF U=0.5)
Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę, że zastosowanie szkła refleksyjnego spowoduje duże
zaciemnienie pomieszczeń i również w dzień może wystąpić konieczność używania oświetlenia.
A może chodzi Państwu o szkło selektywne, które powstrzymuje nagrzewanie się pomieszczeń?
Odpowiedź:
Należy zastosować szkło refleksyjne - proponowany kolor – grafit.
Parametry szkła refleksyjnego powinny być następujące:
refleksyjność = 15% ~ 18%
transmisja energii cieplnej, wsp g = 0,3 ~ 0,35
przezierność = 55% ~ 60%
Pytanie nr 8
Zamawiający w SIWZ żąda przełożenia ze starych okien roletek wewnętrznych i żaluzji. Informujemy,
że nie jest to możliwe, gdyż nowe okna będą miały inne wymiary szyb i nie będą one pasowały.
Przerobienie (dopasowanie) do nowych rozmiarów nie jest możliwe, gdyż "puszki" tych mechanizmów
są zawsze dopasowane do szyb i nie da się ich przerobić. W związku z tym prosimy o wykreślenie z
SIWZ montażu wcześniej zdemontowanych żaluzji i roletek wewnętrznych do nowych okien lub
zmianę zapisu na dostawę i montaż nowych roletek wewnętrznych materiałowych i żaluzji we
wskazanych oknach. W przypadku decyzji na wykonanie nowych roletek i żaluzji prosimy o podanie w
których symbolach okien (od o1 do o7) należy je zastosować i w jakich ilościach.
Odpowiedź:
Jeżeli będzie profil okna pasował do rolety należy je zamontować.
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W celu umożliwienia wszystkim wykonawcom zapoznania się z odpowiedziami na ww. pytania
zamieszczone w dniu 29.06.2018 r., Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia
04.06.2018 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 04.06.2017 r. o godz. 10:00
Jednocześnie informuję, że odpowiedzi są wiążące dla wszystkich.
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