
                      Piekary Śląskie 15.10.2012r. 

 

Samodzielny Publiczny  
Wojewódzki 
Szpital Chirurgii Urazowej       …........................................... 
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich  
ul. Bytomska 62        …............................................ 
41-940 Piekary Śląskie 
Sekcja d/s Zamówień Publicznych      …............................................ 
Znak sprawy DZP.270-60/12  

 

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod 

nazwą: Termomodernizacja zabytkowego budynku administracyjnego  

Numer ogłoszenia: 380034 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza 

Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 informuje, iż na ww. postępowanie do 

Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania, które prezentujemy wraz z wyjaśnieniami: 

PYTANIE 1 

Zgodnie z STWIOR należy wycenić 

„okna min. z czterech warstw drewna klejonego (sosna, meranti, dąb), pozbawionego sęków 

oraz kawałków żywicznych, grubość ramy 92mm, zapewniająca stabilność konstrukcji oraz 

możliwość montażu szyby zespolonej dwukomorowej o współczynniku przenikania ciepła 

U=0,5 W/m2K (współczynnik U dla okna U=0,76 W/m2K). 

W oknach należy zamontować pakiet dwuszybowy (4/16Ar/4) ze szkłem niskoemisyjnym 

oraz przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem o współczynniku przenikania ciepła 

U=0,5 W/m2K” 

Po konsultacji z producentami okien stwierdzono, że nie jest możliwe wykonanie szyb 

4/16Ar/14 o współczynniku przenikania ciepła U=0,5 W/m2K a co za tym idzie 

współczynniku U dla okna U=0,76 W/m2K). 

Osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła U=0,5W/m2K dla szyb jest możliwe przy 

zastosowaniu pakietu trzyszybowego co wiąże się ze znacznym wzrostem kosztów. 

W celu wykonania rzetelnej i prawidłowej wyceny prosimy o określenie czy należy wycenić 

szyby 4/16/14 U=1,0W/m2K czy należy wycenić pakiet trzyszybowy U=0,5 W/m2K. 

Odpowiedź: Należy wycenić pakiet trzyszybowy, dwu komorowy, U=0,5W/m
2
K. 

 

PYTANIE 2 

Dotyczy robót budowlanych 

Parapety wewnętrzne drewniane i PCV- poz. 29, 30, 34- proszę o podanie szerokości 

parapetów. 

Odpowiedź: Szerokość parapetów 30cm. 

 

 

 



PYTANIE 3 

Dotyczy robót budowlanych 

Brak wywozu i kosztów utylizacji okien oraz odchodów i zanieczyszczeń z poz. 41 i 49. 

Czy doliczyć do wyceny, jeżeli tak- to proszę o  podanie ilości i podstawy nakładów. 

Odpowiedź: Okna należy zgromadzić w miejscu wskazanym przez zamawiającego na jego 

terenie. Zamawiający dokona utylizacji na własny koszt. 

 

PYTANIE 4 

Dotyczy robót budowlanych 

Poz. 48 - proszę o odpowiedź, czy dwukrotne malowanie płyt OSB ma być tylko z jednej 

strony jak przyjęto w przedmiarze, czy z 2 stron- wtedy ilość należy pomnożyć x 2. 

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem. 

 

PYTANIE 5 

Dotyczy Instalacji c.o. 

Czy można zastosować grzejniki równoważne o tej samej mocy grzewczej?  

Odpowiedź: Tak, z zachowaniem parametrów. 

 

PYTANIE 6 

Dotyczy Instalacji c.o. 

Czy można zastosować rury równoważne?  

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem zachowania parametrów nie gorszych niż projektowane. 

 

PYTANIE 7 

Dotyczy Instalacji c.o. 

Brak opisu technicznego + zestawienia podstawowych materiałów 

Odpowiedź: Zestawienie materiałów w przedmiarze i w projekcie. 

 

PYTANIE 8 

Dotyczy Instalacji c.o. 

Brak dokumentacji technicznej dot. węzła regulac.- poz. 14-29. 

Odpowiedź: Schemat węzła znajduje się na  rysunku nr 7. 

 

 

MODYFIKACJE 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp modyfikuje SIWZ w następujący sposób: 

1.W STWIOR - ST-02 Wymiana stolarki okiennej pkt. 2.2 – Szyby okienne, zamawiający 
zastępuje zapis:  

„pakiet dwuszybowy (4/16 Ar/4)” 

zapisem 

„pakiet trzyszybowy U=0,5 W/m2K.” 

2.W SIWZ w części III, ust. 3 lit. b pkt. 1; 3 - Termin składania i otwarcia ofert, zapis 
„18.10.2012r.”, zastępuje się zapisem  „22.10.2012r.”  

3.W SIWZ w części IV, lit. d pkt. 14, tiret 4, zapis: „Nie otwierać przed terminem otwarcia 
ofert tj 18.10.2012 godz.10:00”, zamawiający zastępuje zapisem:” Nie otwierać przed 
terminem otwarcia ofert tj 22.10.2012 godz.10:00”. 



 

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w 
ofertach, zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 22.10.2012r. 
Godziny pozostają bez zmian. 

 

 

 

                                                                           Z poważaniem 

 


