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ZAPYTANIA DO SIWZ I WYJAŚNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO 

 
W dniu 19.06.2015 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące 

zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w 

Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku" – wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz wszystkich niezbędnych robót towarzyszących, na które 

Zamawiający odpowiada: 

 

Pyt. nr 1: W Opisie przedmiotu zamówienia str. 1 – Zamawiający podaje, że zakres 

zamówienia obejmuje również wymianę parapetów. Proszę o określenie czy chodzi o parapety 

zewnętrzne czy wewnętrzne, z jakiego materiału są parapety do demontażu, z jakiego 

materiału mają być nowe parapety, jakiego koloru, proszę również o podanie szerokości, 

grubości i ilości parapetów. 

 
Odp.  Wymiana parapetów w zakresie  przedmiotu zamówienia dotyczy tylko parapetów 

zewnętrznych, parapety do demontażu są z blachy jednak 15 okien tj.  14 okien parteru i 1 na 

I piętrze posiadają parapety marmurowe, które nie będą wymieniane. Jeżeli dojdzie do 

większych zniszczeń należy również przywrócić stan pierwotny.  Nowe parapety opisane są w 

dokumentacji  - str. 8 opisu do projektu oraz szczegół S9 w części rysunkowej  i rysunki 

projektu wykonawczego.  

 

Pyt. nr 2: Proszę o szerszą charakterystykę okien oddymiających, jaka ma być powierzchnia 

oddymiania, czy zakres zamówienia obejmuje tylko zamontowanie okien oddymiających i 

siłowników czy również podłączenie do istniejącej instalacji. Czy w zakres zamówienia 

wchodzi wymiana systemu sterowania oddymianiem – wymiana centrali oraz czujników, jeśli 

tak to proszę o zamieszczenie szczegółów projektu. 

 

Odp. W związku z pytaniem dotyczącym wymiany okien oddymiających oraz zakresem  prac 

z tym związanym,  jak również biorąc pod uwagę zauważone błędy w dokumentacji 

projektowej Zamawiający  przedstawia wyjaśnienie, które obowiązuje w stosunku do 

dokumentacji i SIWZ: 

− Okna opisane na rysunkach  i w zestawieniu stolarki jako O20/0 nie są oknami 

oddymiającymi, Wykonawca zamontuje okna o wymiarach zgodnych z dokumentacją  

i parametrach zgodnych z opisem pozostałych okien. 

− Okna opisane na rysunkach  i w zestawieniu stolarki jako O18/0, zostały wykazane  

na rysunkach i w zestawieniu jako 4 szt. okien oddymiających. Aktualnie są 

zamontowane tylko 2 szt. okien oddymiających  ( rys. III piętra)  i tylko te okna 

podlegają wymianie na okna oddymiające. Na oknach tych należy zamontować 

siłowniki z istniejących okien sparowanych z pracującą centralą. W przypadku 

pozostałych 2 szt. okien oznaczonych O20/0 (rys. II pietra) Wykonawca zamontuje 

okna o wymiarach zgodnych z dokumentacją i parametrach zgodnych z opisem 

pozostałych okien. 

− Okna opisane w zestawieniu stolarki jako O21/0, zostały wykazane na rysunkach w 

ilości 2 sztuk (rysunki III pietra i poddasza) oraz w ilości 3 szt. w zestawieniu stolarki 



na II piętrze, III piętrze i na poddaszu. Aktualnie są zamontowane tylko 2 szt. okien 

oddymiających (rys. III piętro i rys. poddasza) i tylko te okna podlegają wymianie na 

okna oddymiające. Na oknach tych należy zamontować siłowniki z istniejących okien 

sparowanych z pracującą centralą. Okno na rys. II pietra (opisane w zestawieniu 

stolarki jako oddymiające) podlega wymianie na okno zgodne z rysunkiem tj. O8/0 

 

Pyt. nr 3 Proszę o potwierdzenie, że szybę antywłamaniową klasy P4 należy zastosować 

wyłącznie dla okien parteru, pozostałe okna szyba zwykła. 

 
Odp. Okna z szybą antywłamaniową należy zastosować wyłączne  w oknach opisanych  

w zestawieniu stolarki  jako okna „z szybą bezpieczną P4” oraz dodatkowo w pokoju 3/27 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pyt. nr 4 Jaki zakres obróbek wewnętrznych przyjąć do wyceny? Czy wykonać tynkarskie z 

przegipsowaniem, czy obróbki w płytach G-K, czy należy wycenić również malowanie 

ościeży? W jakim zakresie należy wykonać obróbki zewnętrzne? 

 
Odp. W zakresie robót należy ująć prace tynkarskie z przegipsowaniem oraz malowanie 

ościeży z dopasowaniem do obecnego koloru ścian, a jeżeli dojdzie do większych zniszczeń 

należy również przywrócić stan pierwotny. Zewnętrzne są ocieplone styropianem EPS 70-031 

z wykonaniem wyprawy. Nie przewidziano wymiany parapetów wewnętrznych. Wymianę 

parapetów wewnętrznych Wykonawca zobowiązany jest wykonać w wypadku jego 

uszkodzenia podczas demontażu okien. 

 

Pyt. nr 5 Czy w oknach należy stosować poprzeczki konstrukcyjne (słupek w skrzydle), czy 

szprosy międzyszybowe, jeśli szprosy to jakiej szerokości? 

 

Odp. W oknach należy zastosować poprzeczki konstrukcyjne. 

 

Pyt. 6 Czy pkt. 20 Opisu przedmiotu zamówienia oznacza, że należy zdemontowaną stolarkę 

rozeszklić, szkło zutylizować, natomiast złom sprzedać i na podstawie faktury rozliczyć się z 

Zamawiającym. 

 

Odp. Zgodnie z pkt  7 Opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie odpowiedzialny za       

zagospodarowanie odpadów, uzysk z sprzedaży złomu Wykonawca wg własnego szacunku 

powinien uwzględnić  w  oferowanej cenie (nie trzeba wykazywać jego wysokości). 

 

Pyt. 7 Z jakiego materiału są roletki wewnętrzne przeznaczone do ponownego zamontowania. 

 

Odp.  Roletki wykonane są z folii refleksyjnej w systemie B-9. 

 

Powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu 

postępowania. 
 
 


