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Do wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,, Wymiana
stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV w lokalach zarządzanych przez ZGN{
Sp. z o. o.w Żarach" , ptowadzonego w trybie przetargunieograniczonego.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia ż9 sĘcznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zarnawiający
podaje treść pytań, jakie wpłynęły w ww. postępowaniuoraz treść odpowiedzi.

Pytanie 2.

W szkicach stolarki okiennej, określiliście Państwo okna głównie jako rozwierne,

rozumiem ze jest to określenie aktualnej stolarki drewnianej. W wymaganiach

określających zamawiane okną określiliście Państwo wymianę stolarki na rozwierno-

uchylne - jedno skrzydło. W takim wypadku wszystkie okrta życzylibyście sobie

Państwo by miĄ jedno skrzydło rozwierno-uchylne.

Zragizróżnicowania ilości kwater w oknach (od 1 do 6,w Ęrn okna fukowe w

piwniry na Okrzei 64, wsyp zastępujecie Państwo oknem RU?), czy możecie Państwo

określić stosunek komór rozwierno-uchylnych w ilości kwater, w stosunku do całego

okna? Na przykład: ,,Przynajmniejjedno skrzydło, ale nie mniejniz U3 ilości

wszystkich skrzydeł w oknie" (w 2 skrzydłach mamy ówczas 1xR + 1xRU, w 6

skrzydłach byłoby już 2RU1 R, w jednym skrzydle byłoby one jako RU).

Odpowiedź:

Odpowiedź wyczerpuje pkt. 2.3. SSTWiOR /Przedmiot i zakres r ob otl
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Pytanie 3.

Wsyp i okna fukowe. Czy te okna mają być rozwierne czy rozwierno uchylne? Czy w ogólebez

funkcji otwierania?

Odpowiedź:

TaĘ rozwierno-uchylne.

Pytanie 4.

Proszę również o określenie parametrów okna. Określenie wymagń co do Uw okna. Proszę o

potwierdzenie, że zamawiająal zaakcepfuje współczynnik okien powyżej 1,1 (Wedfug ustawy

lokale mieszkalne mają rnieć przenikania ciepła w oknie lJwmax< 7,1W lm2K w przypadku

lokali w których się ogrzewą abez ogrzewania Uwmax ma wynosić <7,4 W/mzK).

Odpowiedź:

Odpowiedź wyczerpuje pkt. 3.1 SSTWiOR/Okna/.

1. Strtlna internetor,rla

2. Tablica clgłoszcń u, siedzibie spółki.



Pytanie 3.

Wryp i okna fukowe. Czy te okna mają być rozwieTne czy

funkcji otwierania?

Odpowiedź:

TaŁ rozwierno-uchylne.

rozwierno uchylne? Czy w ogóle bez

Pytanie 4.

Proszę również o określenie parametrów okna. Określenie wymagań co do Uw okna. Proszę o

potwierdzenie, że zarnawiający zaakcepfuje wspołczynnik okien powyżej 1,1 (Wedfug ustawy

lokale mieszkalne mająmieć przenikania ciepła w oknie lJwmax<1,,1,Włr.2Kw przypadktl

lokali w których się ogrzewa, abez ogrzewania Uwmax ma wynosić<1,4 Wm2K).

Odpowiedź:

odpowiedź wyczerpuje pkt.3.1 SSTWiOR lOknal.

1. Stronainternetor,va
2. Tablica o5;łoszeli u, siedzibie spółki.


