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Zamawiający: 
Gmina Milejów 
ul. Partyzancka 13a 
21-020 Milejów 

Milejów, dnia 30.07.2018  r.  

IPR. 271.29.2018                                                                                      - wg rozdzielnika – 
          (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp) 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych: I. Poprawa efektywności energetycznej 
termomodernizacji, modernizacji i remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej - 
budynek Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie II. Termomodernizacja, modernizacja i remont 
kapitalny budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie”  
Zamówienie jest przewidziane do finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  
 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytania dotyczące wyjaśnienia treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania. 
Zamawiający przytacza treść zapytań 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), dalej ustawa lub Pzp.: 
 
1. W projekcie wykonawczym oraz w przedmiarze robót dot. wymiany stolarki okiennej 
w Zespole Szkól nr 1 w Milejowie Zamawiający wymaga zastosowania w oknach 
PCV na parterze i w podpiwniczeniu szyb oraz okuć antywłamaniowych w klasie 
RC4. 
Klasa odporności na włamanie RC4 jest to właściwość polegająca na stawianiu 
oporu przez 10 min próbie włamania opartej na doświadczeniu, przy dodatkowym 
użyciu pił, młotków, siekier, dłut oraz przenośnych bateryjnych wiertarek z napędem 
silnika. Profil PCV jest profilem plastikowym, który nawet wzmocniony stalą może 
ulec zniszczeniu przy zastosowaniu ciężkiego młotka, pił, przecinaka, dłut, siekiery, 
wiertarki akumulatorowej. Dlatego okna w klasie RC4 wykonuje się w systemach 
aluminiowych, zaś stolarka z PVC produkowana jest W klasie RC2. 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na parterze i w podpiwniczeniu 
okien W klasie RC2 tj. szyba antywłamaniowa P4, która może zastępować kraty 
o oczkach 150x150 mm z drutu stalowego średnicy 10 mm i której przebicie na wylot 
jest bardzo trudne oraz okucie WK2 i klamka z kluczykiem. 
 
Odp. Piwnica i parter - pakiet szybowy z szybą antywłamaniową P4 od zewnątrz i bezpieczną od 
wewnątrz, o wspł. ≤0,9 W/m2K, okucia obwiedniowe WK2 i klamka z kluczykiem, 
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Piętro – pakiet szybowy o wspł. ≤0,9 W/m2K, szyba bezpieczna od wewnątrz. 
 
2. Przy zastosowaniu szyby P6B oraz P4 nie wszystkie okna uzyskają współczynnik 
przenikania ciepła U = 0,9 W/(m2K) dla okna. Czy Zamawiający dopuszcza dla okien 
z tymi szybami współczynnik U≥ 0,9 W/(m2K) 
Odp.: Nie. Zgodnie z wymogami RPO WL okna PCV, U ≤ 0,90 W/(m 2 K) 
 
3. Czy w zakres wymiany stolarki okiennej wchodzi wymiana parapetów zewnętrznych? 
Odp.: W zakres wymiany stolarki okiennej nie wchodzi wymiana parapetów zewnętrznych. 

 
4. Czy w zakres wymiany stolarki okiennej wchodzi wykonanie tynków wewnętrznych 
i zewnętrznych? 
 
Odp.: Zgodnie z zapisami Rozdziału 2  SIWZ  zakres obejmuje: „uzupełnienie ubytków tynków 
powstałych w trakcie demontażu”, „zabezpieczenie przed działaniem czynników zewnętrznych 
elementów z pianki poliuretanowej (lub innego użytego materiału) użytej do montażu drzwi i 
okien” 

5. Czy w zakres wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wchodzi malowanie ościeży zewnętrznych i 
wewnętrznych? 

Odp.: Z zakres wymiany stolarki okiennej i drzwiowej nie wchodzi malowanie ościeży 
zewnętrznych i wewnętrznych. 

6. Czy zamawiający wymaga montażu z wykorzystaniem piany i taśm paroszczelnej i paro 
przepuszczalnej czy montażu okna w warstwie ocieplenia? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza montaż na kotwy lub dyble i pianę poliuteranową. 
Mocowanie -  co max 75 cm i max 30 cm od naroży ościeżnicy (lub systemowe zgodnie z 
zaleceniami producenta). 
 
Uzasadnienie:  
Art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp –   
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym                         
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli  
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 
 

Wójt 

/-/ Tomasz Suryś 
 


