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Kraków 24/06/2015

Do wszystkich wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie:
„przetarg nieograniczony na „ Wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż okien i
drzwi balkonowych oraz balustrad balkonów w budynkach Teatru”

A. Wyjaśnienia treści specyfikacji
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r poz. 907 tekst jedn. ze zmianami), uprzejmie informuje,
że w zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania wykonawców:

Pytanie nr 1
W dokumentacji nie ma jednoznacznie wskazanego rodzaju drewna, z którego mają być
wykonane nowe okna. W ST jest mowa o tarcicy iglastej, a w Przedmiarze w opisie okien
balkonowych – dąb. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klejonki sosnowej łączonej na
mikrowczepy? Jeśli nie proszę o wskazanie innego rodzaju klejonki.
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zastosowanie klejonki z drewna iglastego
namikrowczepy.
Pytanie nr 2
Ponadto proszę o podanie rodzaju szklenia, które miałoby być zastosowane w nowych
oknach (np. okno skrzynkowe – skrzydło wew. 4x16x4, skrzydło zew. – szklenie pojedyncze 4,
okno zespolone – 4x16x4).
Wyjaśnienie: Szklenie okien pojedynczo szklonych i wewnętrznych skrzydeł stolarki
skrzynkowej 4x16x4, zewnętrznych skrzydeł okien skrzynkowych pojedynczym szkłem gr.
4mm. Drzwi balkonowe z naświetlem 4x16x4.
Pytanie nr 3
Dokumenty projektowe nie zawierają żadnych danych dotyczących wyposażenia nowej
stolarki okiennej w nawiewniki. Jeżeli nowe okna mają być w nie wyposażone, proszę o
określenie ich rodzaju i ilości (np. ciśnieniowe, 1 szt. na 1 okno).
Wyjaśnienie: Zamawiający nie przewiduje wyposażenia nowej stolarki w nawiewniki.
W miejsce nawiewników zastosowano możliwość rozszczelnienia prawych /od wnętrza/
skrzydeł okien, przy możliwości zablokowania lewych. Szczelina rozszczelnienia min 5
mm./nie dotyczy drzwi balkonowych/.
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Pytanie nr 4
Czy zakres zamówienia obejmuje wymianę parapetów zewnętrznych? Jeżeli tak, proszę o
określenie rodzaju materiału, z którego mają być wykonane nowe elementy oraz ich grubość
i ilość w m2, a także uzupełnienie Przedmiaru o tę pozycje.
Wyjaśnienie: Zamawiający nie przewiduje wymiany parapetów zewnętrznych.
Udzielone wyjaśnienia są obowiązujące. Z uwagi na fakt, że udzielone odpowiedzi mogą mieć
wpływ na przygotowanie oferty, Zamawiający dokona wydłużenia terminu przewidzianego
na składanie ofert.

B. Zmiany treści specyfikacji
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2013 r poz. 907 tekst jedn. ze zmianami), uprzejmie informuje, że
dokonana została zmiana polegająca na:
1. wykreśleniu w całości punktu 12.4.2.3 z treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
2. zmianie daty składania i otwarcia ofert w pkt 10.9 oraz 11.1 i 11.2 z 29.06.2015r. na
30.06.2015r.. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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