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W s z y s c y 

 

 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie wymiany ślusarki okiennej i drzwiowej 

stalowej na ślusarkę okienną i drzwiową aluminiową w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy 

ul. Łukaszówki 4a w Zakopanem. 

 

 W oparciu o art. 38ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm, zwaną w dalszej części „ustawą” 

lub „Pzp”), uprzejmie informuje, że do zamawiającego wpłynęły faksem pytania 

wykonawców dotyczące wyjaśnień treści siwz w przetargu nieograniczonym na wykonanie 

wymiany ślusarki okiennej i drzwiowej stalowej na ślusarkę okienną i drzwiową aluminiową 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy ul. Łukaszówki 4a w Zakopanem o następującej 

treści: 

pytania z dnia 4 czerwca 2013r. 

Pytanie nr 1 

Zgodnie z przedmiarem robót proszę o przedstawienie rysunków ścianek i drzwi do 

wiatrołapów (dot. punktu w przedmiarze: 1.2, 1.4, 2.2, 2.4) 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

W przedmiarze robót nie ma powołania się na jakiekolwiek rysunki. 

Ponieważ inwestycja polega na wymianie ślusarki okiennej stalowej na ślusarkę okienną 

aluminiową zgodnie z Prawem Budowlanym nie wymagane są żadne rysunki, a jedynie 

obmiar z natury. Czyli należy sprawdzić wymiary na budowie i na podstawie wizji wykonać 

własne rysunki warsztatowe tym bardziej, że zobowiązany jest do wykazania iż proponowane 

rozwiązania konstrukcyjne są przystosowane do montażu okuć zgodnych ze standardem 

EURO (długi opis pozycji przedmiaru). 

Natomiast załączone w materiałach schematy ścianek zewnętrznych mają służyć do ścisłego 

określenia podziału okien w elewacji budynku, ponieważ Inwestor nie posiada zgody na 

zmianę elewacji obiektu. 



Pytanie nr 2 

Proszę o określenie, czy w/w ścianki i drzwi mają być z profilu z przekładką termiczną czy 

bez. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Mają być z profilu z przekładką termiczną co jednoznacznie wynika z opisu pozycji 

przedmiaru. 

 

Pytanie nr 3 

Proszę o doprecyzowanie rodzaju szyb we wszystkich konstrukcjach (proszę o podanie 

rodzaju szyby od środka i od zewnątrz). 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Dokładny opis paneli szybowych znajduje się w opisach pozycji przedmiaru oraz w 

Specyfikacji Technicznej Wykonanie i Odbioru Robót Budowlanych poz.2.2.4 na stronie 26. 

Specyfikacja Techniczna Wykonanie i Odbioru Robót Budowlanych jest integralną częścią 

materiałów przetargowych i musi być bezwzględnie stosowana. Zgodnie z klasą WK2 

dotyczącą antywłamaniowości szyba bezpieczna (antywłamaniowa zawsze jest szybą 

zewnętrzną). 

 

Pytanie nr 4 

Proszę o określenie sposobu otwierania okien (klamka czy np. cięgno z poziomu posadzki). 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

W opisach pozycji przedmiaru dotyczących okien jest wyraźnie napisane „otwieranie z 

poziomu podłogi” co przy usytuowaniu okna na wysokości 2,37 cm od poziomu posadzki 

wyklucza stosowanie klamki. Natomiast propozycja, czy będzie to np. cięgno z poziomu 

podłogi czy też inne urządzenie spełniające  warunek „otwieranie z poziomu podłogi” to 

należy do oferenta. Warunek jaki musi spełniać to urządzenie to musi być niezawodne.  

 



Pytania z dnia 6 czerwca 2013 r. 

Pytanie nr 5 

W przedmiarach jest opis ślusarki aluminiowej, w którym są wypunktowane dokładne 

parametry techniczne profili aluminiowych, proszę o podanie przykładowego producenta 

profili aluminiowych, który jest w stanie spełnić te wszystkie parametry. 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Obowiązujące przepisy prawa w tym „Ustawa prawo zamówień publicznych” nie zezwalają 

na podanie producenta. Natomiast informacje na temat systemu spełniającego zawarte  

w materiałach przetargowych parametry można znaleźć w Specyfikacji Technicznej 

Wykonanie i Odbioru Robót Budowlanych poz.2.2.2 na stronach 22 do 25. Specyfikacja 

Techniczna Wykonanie i Odbioru Robót Budowlanych jest integralną częścią materiałów 

przetargowych i musi być bezwzględnie stosowana. 

Pytanie nr 6 

Czy drzwi mają zostać wykonane jako certyfikowane antywłamaniowe, jeśli tak to w jakiej 

klasie. 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Zgodnie z opisem pozycji przedmiaru oraz Specyfikacją Techniczną Wykonanie i Odbioru 

Robót Budowlanych, która jest integralną częścią materiałów przetargowych, drzwi również 

objęte są klasą WK2 dotyczącą antywłamaniowości. 

Pytanie nr 7 

Czy okna mają być wyposażone tylko w okucia antywłamaniowe WK-2, czy dotyczy to 

również szkła? 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Zgodnie z opisem pozycji przedmiaru oraz Specyfikacją Techniczną Wykonanie i Odbioru 

Robót Budowlanych, która jest integralną częścią materiałów przetargowych, szkło (panel 

szybowy) również objęte jest klasą WK2 dotyczącą antywłamaniowości. 

 

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego 

www.biblioteka.zakopane.eu  w dniu 7 czerwca 2013. 

 

Proszę o zwrotny fax z potwierdzeniem otrzymania niniejszej wiadomości. 

 

mgr Bożena Gąsienica 

   Dyrektor Biblioteki 


