Nr sprawy MOK .271.02.2018

Przeworsk, dnia 05.07.2018 r.

Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
ul. Jagiellońska 10 a
37–200 Przeworsk
tel/fax: (016) 648 79 11
e-mail: mok@przeworsk.um.gov.pl

Uczestnicy
postępowania przetargowego
dotyczy zamówienia : „Dostawa i montaż okien w pomieszczeniach MOK w Przeworsku”

A.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający - Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku ul. Jagiellońska
10 a, 37-200 Przeworsk przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami

Pytanie 1:
Prosimy o wskazanie lokalizacji (podanie adresu) placu składowego, na który Wykonawca zgodnie z zapisami
SIWZ rozdz. II pkt. 3 ppkt 1) zobowiązany jest odtransportować pozyskane z rozbiórki i nadające się do
ponownego wbudowania lub użytkowania materiały
Odpowiedź:
Zamawiający w przedmiotowym postepowaniu nie przewiduje pozyskiwania z rozbiórki materiałów nadających
się do ponownego wbudowania lub użytkowania.
Pytanie 2:
Prosimy o doprecyzowanie, czy okna aluminiowe będące przedmiotem niniejszego zamówienia mają być
wykonane:
a) zgodnie z zapisami załącznika nr.5 do SIWZ tj. STWiOR pkt.2 – tj. profili aluminiowych „zimnych”
b) zgodnie z zapisami załącznika nr.4 do SIWZ tj. Zestawieniem stolarki okiennej, opis przedmiotu zamówienia –
tj. z profili min. 3- komorowych o szerokości zabudowy min 75 mm- co jednoznacznie wskazuje na profile
aluminiowe „cieple”
Odpowiedź:
Okna aluminiowe będące przedmiotem niniejszego zamówienia mają być wykonane

zgodnie z zapisami

załącznika nr.4 do SIWZ tj. Zestawieniem stolarki okiennej, opis przedmiotu zamówienia – tj. z profili min. 3komorowych o szerokości zabudowy min 75 mm- co jednoznacznie wskazuje na profile aluminiowe „ciepłe”.
Zamawiający w zakresie zapisów w pkt. 2 STWiOR dokonuje poniżej modyfikacji siwz.
Pytanie 3:
Prosimy o informację , czy kwatery uchylne (U) i rozwieralno - uchylne (R+U) w oknach OK -4, OK -5, OK – 6,
mają być otwierane przy użyciu zwykłej klamki, a nie np. przy użyciu mechanizmów cięgowych pozwalających na
otwarcie w/w kwater z poziomu posadzki lub przy użyciu siłowników
Odpowiedź:
Kwatery uchylne (U) i rozwieralno - uchylne (R+U) w oknach OK -4, OK -5, OK – 6, mają być otwierane przy
użyciu zwykłej klamki
Pytanie 4:
Prosimy o informację jakiego rodzaju szkło ma być zastosowane w 2 – szybowym pakiecie szklanym ( z ramką
min. 16 mm o przenikalności k=1,0- zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do SIWZ ) montowanym w oknach

aluminiowych będących przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. czy ma to być szkło zwykłe , hartowane czy
bezpieczne ? Jeśli hartowane lub bezpieczne, to czy obustronnie hartowane czy bezpieczne?
Odpowiedź:
W 2 – szybowym pakiecie szklanym ( z ramką min. 16 mm o przenikalności k=1,0) montowanym w oknach
aluminiowych ma być zastosowane szkło zwykłe.
Pytanie 5:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie stawia warunku w zakresie izolacyjności termicznej okien, tzn.
okna dostarczone w ramach niniejszego zamówienia nie muszą posiadać współczynnika przenikania ciepła dla
całych okien na określonym przez Zamawiającego lub w dokumentacji projektowej poziomie.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że nie stawia warunku w zakresie izolacyjności termicznej
Pytanie 6:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie stawia warunku w zakresie izolacyjności akustycznej okien, tzn.
okna dostarczone w ramach niniejszego zamówienia nie muszą posiadać współczynnika izolacyjności
akustycznej dla całych okien na określonym przez Zamawiającego lub w dokumentacji projektowej poziomie
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że nie stawia warunku w zakresie izolacyjności akustycznej

Pytanie 7:
Prosimy o ponowne udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego załącznika nr. 11 do siwz (projekt
umowy) oraz pliku Ogłoszenie
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał ponownego zamieszczenia w/w plików.

B. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn.zm) zwanej dalej Pzp Zamawiający modyfikuje treść
SIWZ w następujący sposób:
W rozdziale IV ( Termin wykonania zamówienia) SIWZ przed zmianą jest

Termin wykonania zamówienia wynosi do 31.08.2018 r
W rozdziale IV ( Termin wykonania zamówienia) SIWZ po zmianie jest:

Termin wykonania zamówienia wynosi do 30.09.2018 r
W załączniku nr 5 do siwz tj. STWiOR w pkt 2 przed zmianą jest

Zastosowana stolarka aluminiowa do realizacji określonego w p.1.1 zadania winna być wykonana z profili
aluminiowych „zimnych”. Kształt okien oraz sposób otwierania i uchylania zgodnie ze schematem określonym w
zestawieniu stolarki okiennej. Wymagania materiałowe winne spełniać minimalne parametry określone w
Dokumentacji Projektowej

W załączniku nr 5 do siwz tj. STWiOR w pkt 2 po zmianie jest:

Zastosowana stolarka aluminiowa do realizacji określonego w p.1.1 zadania winna być wykonana z profili
aluminiowych „ciepłych”. Kształt okien oraz sposób otwierania i uchylania zgodnie ze schematem określonym w
zestawieniu stolarki okiennej. Wymagania materiałowe winne spełniać minimalne parametry określone w
Dokumentacji Projektowej

C. Powyższe zmiany treści SIWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 581208-N-2018 z
dnia 2018-06-29 r. w zakresie terminu wykonania zamówienia.

Zamawiający

