Wejherowo, dnia 28.08.2009

Wyjaśnienia Nr 4 oraz modyfikacja treści SIWZ
do przet. nieogr. pn. Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w budynku
PaństwowejSzkoły Muzycznej I st. im. F.Chopina w Wejherowie (CPV 45421130
Instalowanie drzwi i okien)
Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn.
zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz
zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pytanie 1:
Czy montaż nowych okien obejmuje demontaż starych okien oraz obróbkę ościeży
zewnętrznych i wewnętrznych z tynkowaniem i malowaniem farbą emulsyjną?
Odpowiedź 1:
Okna zamontowane zostaną w nowej części budynku. Zakres nie obejmuje
demontażu starych okien i obróbki ościeży.
Pytanie 2:
Czy należy montować nowe parapety zewnętrzne i wewnętrzne, jeśli tak proszę
podać szerokość parapetów, z jakiego materiału mają być wykonane oraz ich kolor?
Odpowiedź 2:
Zakres nie obejmuje montażu parapetów.
Pytanie 3:
Czy szyba jaką mamy zastosować w oknach ma być bezpieczna jednostronnie czy
dwustronnie?
Jeśli jednostronnie to z której strony ma być zastosowana szyba bezpieczna?
Odpowiedź 3:
„Szklenie szkłem zespolonym (6ESG/16/33.1) Od zewnątrz szkło absorpcyjne
hartowane z przekładką termiczną. Wnętrze wypełnione argonem. Od wnętrza szkło
niskoemisyjne bezpieczne, bezbarwne.”
Informacje powyższe zawarte są w opisie technicznym projektu architektonicznego
będącego załącznikiem SIWZ.
Pytanie 4:
Proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju ma być szklenie zamawianej stolarki. W
dokumentacji przetargowej określa się szklenie szybą podwójnie zespoloną 4/15/4
szkłem bezbarwnym FLOAT, bezpiecznym. Ponieważ jedno wyklucza drugie proszę
o jednoznaczne określenie czy szybą o pakiecie 4/16/4, czy szkłem bezpiecznymjednostronnie czy dwustronnie.
Odpowiedź 4:
„Szklenie szkłem zespolonym (6ESG/16/33.1) Od zewnątrz szkło absorpcyjne
hartowane z przekładką termiczną. Wnętrze wypełnione argonem. Od wnętrza szkło
niskoemisyjne bezpieczne, bezbarwne.”
Informacje powyższe zawarte są w opisie technicznym projektu architektonicznego
będącego załącznikiem SIWZ.

W myśl art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia
treść SIWZ poprzez dodanie poprawnego załącznika nr 1 do SIWZ – Dostawa wraz
z montażem stolarki okiennej w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. F.Chopina w Wejherowie (CPV 45421130 Instalowanie drzwi i okien)

