
 

 

Strona 1 z 7 

 

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

Milejów, dnia …...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. Dołączone do SIWZ przedmiary robót, zawierają cały zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
W związku tym, zakres robót objętych przetargiem nie jest do końca jasny i uniemożliwia rzetelne 
przygotowanie oferty. Proszę o jednoznaczne wskazanie wszystkich pozycji przedmiaru robót, które 
dotyczą zadania objętego przetargiem (wymiana stolarki) lub przygotowanie przedmiaru robót, 
który obejmuje wyłącznie roboty objęte niniejszym przetargiem - dotyczy to Zespołu Szkół                          
w Milejowie oraz Szkoły Podstawowej w Łańcuchowie. W obydwu zadaniach: jaki rodzaj okien jest 
do demontażu: zespolone, skrzynkowe? 

Odp.: Zamawiający jednoznacznie opisał w zakres robót przewidzianych do realizacji w Rozdziale 
2.1 SIWZ.  

2.1.1.I. – Część I zamówienia Zadanie 1 obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z 
wykonaniem zewnętrznej stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w 
Milejowie: 
Wymiana  istniejących  okien  i drzwi  zewnętrznych  na  okna PCV, U = 0,90 W/(m 2 K)                          
i  drzwi  aluminiowe, U = 1,3 W/(m 2 K),  wg załączonego wykazu(zał. Nr 16 do SIWZ),  – 
1. Wykucie z muru stolarki okiennej. 
2. Wykucie z muru ślusarki drzwiowej zewnętrznej. 
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3. Wykucie z muru podokienników-parapetów zewnętrznych. 
4. Dostawa i montaż stolarki okiennej z wysokoudarowego PCV. 
5. Dostawa i montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej 
6. Uzupełnienie ubytków tynków powstałych w trakcie demontażu 
7. Zabezpieczenie przed działaniem czynników zewnętrznych elementów z pianki poliuretanowej 

(lub innego użytego materiału) użytej do montażu drzwi i okien. 
8. Zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych. 
2.1.1.II. – Część II zamówienia Zadanie 1 obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z 
wykonaniem zewnętrznej stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie:  
Wymiana  istniejących  okien  i drzwi  zewnętrznych  na  okna PCV, U = 0,90 W/(m 2 K)                          
i  drzwi  aluminiowe, U = 1,3 W/(m 2 K),  wg załączonego wykazu(zał. Nr 16 do SIWZ),  - 
1. Wykucie z muru stolarki okiennej. 
2. Wykucie z muru ślusarki drzwiowej zewnętrznej. 
3. Wykucie z muru podokienników-parapetów zewnętrznych. 
4. Dostawa i montaż stolarki okiennej z wysokoudarowego PCV. 
5. Dostawa i montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej 
6. Uzupełnienie ubytków tynków powstałych w trakcie demontażu 
7. Zabezpieczenie przed działaniem czynników zewnętrznych elementów z pianki poliuretanowej 

(lub innego użytego materiału) użytej do montażu drzwi i okien. 
8. Zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych. 
 
2.1.1.I.II.III. Roboty  towarzyszące wchodzące w skład zamówienia: 

1) Realizacja wszelkich niezbędnych robót, prac i czynności, jakie są niezbędne do należytego, 
zgodnego z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonania i prawidłowego 
ukończenia przedmiotu umowy, z uwzględnieniem wydanych decyzji administracyjnych, 
warunków, zezwoleń, uzgodnień i obowiązujących przepisów budowlanych, ochrony 
środowiska, sanitarnych, bhp, p.poż, wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej 
Specyfikacji. 

2) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego skutecznego zgłoszenia rozpoczęcia robót w 
organie architektoniczno-budowlanym lub nadzoru budowlanego.   

Jednocześnie zamawiający przypomina, iż w Rozdziale 10 SIWZ dokonał opisu sposobu obliczenia 
ceny, gdzie w ust. 2 wskazuje: 
„Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). 
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 
wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać 
zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich 
innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania 
ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie 
są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do 
wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub 
pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na 



 

 

Strona 3 z 7 

 

cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków 
wykonania zamówienia.  
Cena ofertowa musi zawierać również ceny materiałów w I klasie, jakości lub gatunku, 
oznakowane CE lub B, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. „ 

 
2. Pytania dotyczące zadania II - Szkoła Podstawowa w Łańcuchowie: 
 
a/ w zestawieniu elementów rozliczeniowych (ZER) - zał. 12 do SIWZ - brak jest pozycji dotyczącej 
okien z pustaków szklanych EI 60, czy wchodzą w zakres robót objetych przetargiem?, jeśli tak - czy 
Zamawiający dopuszcza zamianę ich na witryny aluminiowe EI 60? 

Odp.: 

Tak wchodzą w zakres robót objętych przetargiem.                                                            
Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne witryny aluminiowe EI60. 

b/ jaki współczynnik przenikania ciepła przyjąć dla stolarki PCV i ALU? - w SIWZ (str. 5) jest: 
okna PCV U=0.9 W/m2K, drzwi aluminiowe U=1.3 W/m2K, w zestawieniu stolarki i w 
dokumentacji projektowej jest - okna U=1.1 W/m2K, drzwi aluminiowe  U=1.5 W/m2K, 

Odp.: Zgodnie z wymogami RPO WL okna PCV, U ≤ 0,90 W/(m 2 K)  drzwi  aluminiowe, U ≤ 1,3 
W/(m 2 K). 
W przypadku niejasności, sprzeczności, rozbieżności lub różnic w treści dokumentów, 
pierwszeństwo zastosowania mają zapisy dokumentów w kolejności: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) Dokumentacja budowlano-techniczną,  

c/ czy okna PCV mają być w kolorze białym, a drzwi alumniowe  w kolorze orzech? 

Odp.: Okna PCV w kolorze białym, a drzwi w kolorze orzech, ciemno-orzechowym lub brąz. 

d/ jakie szyby zastosować w oknach PCV?  
- w dokumentacji projektowej (zał. 8) jest "Okna wyposażone w zestawy dwu lub trójszybowe 
zespolone, szkło bezpieczne (dobr wg producenta pozwalający uzyskać wymagany współczynnik 
przenikania ciepła)." ,  
- w zestawieniu okien brak jest takiej informacji, 
jeżeli miały by być szyby bezpieczne - to obustronnie, czy z jednej strony - od wewnątrz lub od 
zewnątrz? 

Odp.:  
Piwnica i parter - pakiet szybowy z szybą antywłamaniową P4 od zewnątrz i bezpieczna od 
wewnątrz, o wspł. 0,9 W/m2K, okucia obwiedniowe WK2 i klamka z kluczykiem, 
Piętro – pakiet szybowy o wspł. 0,9 W/m2K, szyba bezpieczna od wewnątrz. 
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e/ jaki standard montażu przyjąć do wyceny? montaż na kotwy lub dyble i pianę poliuteranową? 
proszę o potwierdzenie. W zał. nr 8  jest informacja o montażu okien przy użyciu taśm 
paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych- chodzi o "ciepły montaż"? Ciepły montaż stosuje się w 
nowych budynkach,  natomiast przy wymianie starych okien jest to bardzo utrudnione i bardzo 
kosztowne. 

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). 

f/ czy w zakresie zamówienia przewiduje się parapety wewnętrzne i zewnętrzne? jeśli tak, proszę o 
doprecyzowanie z jakie materiału, czy do wszystkich okien, 

Odp.:  W zakresie zamówienia nie przewiduje się parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 

g/ nawiewniki okienne higrosterowane? - czy montować po 1 szt. w każdym oknie? 

Odp.: Montaż nawiewników po 1 szt. w każdym oknie.  

h/ drzwi D3, D4, D5, D6 w zestawieniu są jako stalowe. Jesteśmy producentem drzwi 
aluminiowych, stalowych - nie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę na drzwi aluminiowe? 

Odp.: Tak, zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuszcza zastosowanie drzwi 
aluminiowych z uwzględnieniem wymagań określonych w załączniku nr 15 do SIWZ.  

3.  pytania dotyczące zadania I Zespół Szkół w Milejowie: 
 
a/ okna Szkoły - w zestawieniu (rysunki stolarki) brak jest funkcji otwierania poszczególnych 
skrzydeł, w opisie jest - okna rozwierano-uchylane. Czy wszystkie skrzydła w oknach mają być 
rozwierno-uchylne? Proszę o uzupełnienie zestawienia stolarki o funkcje skrzydeł, 

Odp.: Okna rozwierano uchylne zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ. 

b/ okna sali gimnastycznej - w zestawieniu (rysunki stolarki) brak jest funkcji otwierania 
poszczególnych skrzydeł, w opisie jest - okna rozwierano. Czy wszystkie skrzydła w oknach mają 
być rozwierne? Proszę o uzupełnienie zestawienia stolarki o funkcje skrzydeł, okna w sali 
gimnastyczne są na jakiej wysokości? Montaż byłby z rusztowania? Nie są potrzebne funkcje okien 
uchylne - do wietrzenia oraz uchylacze z poziomu podłogi? 

Odp.: Okna rozwierane zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ. Montaż z rusztowania. Przekrój B-
B w Dokumentacji Budowlano-Technicznej. 

c/ czy okna i drzwi mają być w kolorze białym? 

Odp.: Okna i drzwi w kolorze białym. 
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c/ jakie szyby zastosować w oknach sali gimnastycznej? - zazwyczaj, ze względu bezpieczeństwa, w 
sali gimnastycznej stosuje się szyby bezpieczne od wewnątrz, 

Odp.: Pakiet szybowy z szybą bezpieczną od wewnątrz. 

d/ nawiewniki okienne ciśnieniowe?  - czy montować po 1 szt. w każdym oknie? 

Odp.: Montaż nawiewników po 1 szt. w każdym oknie. 

e/ czy w zakresie zamówienia przewiduje się parapety wewnętrzne i zewnętrzne? jeśli tak, proszę o 
doprecyzowanie z jakie materiału, czy do wszystkich okien, również w sali gimnastycznej? 

Odp.: W zakresie zamówienia nie przewiduje się parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 
Zmienione zestawienie elementów rozliczeniowych (Załącznik nr 12 do SIWZ) stanowi załącznik 
do niniejszego wyjaśnienia. 

 
f/ jaki standard montażu przyjąć do wyceny? montaż na kotwy lub dyble i pianę poliuteranową? 
proszę o potwierdzenie, 

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). 

g/wymagane są drzwi o klasie bezpieczeństwa RC3 a okna RC4. Czy Zamawiający wymaga atestu 
na cały wyrób, tj. okna, drzwi, czy wystarczy atest na elemnety, okucia i szyby? Na drzwi nasz 
systemodawca oferuje atest natomiast w przypadku okien PCV niezbędne jest wykonanie 
kosztownych badań na każdy rodzaj okna. Takie okna stosuje się w obiektach policyjnych, 
wojskowych. Producenci okien PCV bardzo rzadko robią takie badania. To bardzo podnosi cenę 
okien. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź jakie są wymagania? 

Odp.: Stolarka drzwiowa -  klasa przeciwwłamaniowa co najmniej RC 3, wymagany atest na 
poszczególne elementy  wyrobu. 

Stolarka okienna w klasie co najmniej RC2, wymagany atest na poszczególne elementy  wyrobu. 

4. W projekcie wykonawczym oraz w przedmiarze robót dot. wymiany stolarki okiennej w Zespole 
Szkół nr 1w Milejowie Zamawiający wymaga zastosowania  w oknach PCV na parterze i w 
podpiwniczeniu szyb oraz okuć antywłamaniowych w klasie RC 4. 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 
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podpiwniczeniu okien w klasie RC2 tj. szyba antywłamaniowa P4, która może zastępować kraty o 
oczkach 150x150 mm z drutu stalowego średnicy 10mm 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 bezpieczna od 
wewnątrz, o wspł. 0,9 W/m2K, okucia obwiedniowe WK2 i klamka z kluczykiem, 

Piętro – pakiet szybowy o wspł. 0,9 W/m2K, szyba bezpieczna od wewnątrz. 

5. 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 tymi szybami współczynnik 
U>0,9 W/(m2K) 

Odp.: Nie. Zgodnie z wymogami RPO WL okna PCV, U ≤ 0,90 W/(m 2 K) 

6. Czy w zakres wymiany stolarki okiennej wchodzi wymiana parapetów zewnętrznych? 

Odp.: W zakres wymiany stolarki okiennej nie wchodzi wymiana parapetów zewnętrznych. 
Zmienione zestawienie elementów rozliczeniowych (Załącznik nr 12 do SIWZ) stanowi załącznik 
do niniejszego wyjaśnienia. 

7. 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” 

8. 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. 

9. 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). 

10. Ze względu na tak dużą ilość niejasności dotyczących zakresu dwóch zadań objętych 
przetargiem - proszę o przedłużenie terminu składania ofert. 
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Odp.: Termin składania ofert przedłużono zmianą SIWZ w dniu 27.07.2018 r. na dzień                   
03.08.2018 r.  

 
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. 
     


