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                 Uczestnicy postępowania 

 

Dotyczy: pytań do SWZ dla postępowania DI/RB/01/2021 

 
W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Dostawa stolarki okiennej w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, termomodernizacja, remont obiektu wraz z adaptacją 

nieużytkowanej części poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczak w Chojnie”, 

Zamawiający przedstawia odpowiedzi do przedmiotowych pytań wraz z treścią tych pytań. 
 

 
1. W celu dokonania właściwej kalkulacji, proszę o dołączenie do materiałów przetargowych 

rysunków konstrukcji okiennych wraz ze sposobem otwierania. 
 

Odp. na pyt. 1: Należy zastosować podziały jak w oknach istniejących – szczegóły w 

zestawieniu stolarki okiennej – rys 13.  
 

2. Jaki współczynnik przenikania ciepła mają mieć nowe okna? 
 

Odp. na pyt. 2: Okna PCV - profil pięciokomorowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, 

z szybą zespoloną (współczynnik okna Umax= 1,1 W/m2K), kolor biały, wraz z nawietrzakami. 
Jednocześnie przypominamy, że obniżenie współczynnika przenikania jest jednym z kryteriów 

wyboru ofert. 
 

3. Proszę o podanie dokładnej ilości nawietrzaków i jaki mają mieć rodzaj (ciśnieniowe czy 
higrosterowalne). 

 

Odp. na pyt. 3: Ilość zastosowanych nawietrzników zgodnie z normą. Typ – higrosterowalne. 
Sposób otwierania zawarty jest w zestawieniu stolarki okiennej. 

 
4. Proszę o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi demontaż i montaż stolarki, tylko 

sama dostawa. 

 
Odp. na pyt. 4: Zamawiający potwierdza, że w zakres zamówienia wchodzi tylko sama dostawa 

przedmiotowej stolarki okiennej. 
 

5. Proszę o potwierdzenie że wymagają Państwo zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 10 

000,00PLN. W rozdziale XIII pkt 1 jest zapis- wadium dla części A zamówienia wynosi 10 000,00 
PLN. Zamówienie nie jest podzielone na części, a ilość stolarki jest zbyt mała aby opatrywać 

ofertę tak wysokim wadium, prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka. 
 

Odp. na pyt. 5: Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie wymagania dotyczącego 
wniesienia wadium. 

 

Treść przed zmianą: 
„Zamawiający wymaga wniesienia wadium: 
1. Wadium dla części A Zamówienia wynosi 10 000,00 PLN 
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach: 
a. pieniądzu; 



b. gwarancjach bankowych; 
c. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 
r. poz. 299). 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
BS Chojna 78 9370 0007 0000 0215 2000 0004; tytułem: „wadium – Dostawa Stolarki 
Okiennej”” 
 
Treść po zmianie: 

„Zamawiający wymaga wniesienia wadium: 
1. Wadium w wynosi 2 000,00 PLN 
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach: 
a. pieniądzu; 
b. gwarancjach bankowych; 
c. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 
r. poz. 299). 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
BS Chojna 78 9370 0007 0000 0215 2000 0004; tytułem: „wadium – Dostawa Stolarki 
Okiennej”” 
 

6. Jakie są schematy podziałów okiennych i funkcji poszczególnych skrzydeł (sposoby otwierania)? 

 
Odp. na pyt. 6: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.  

 
7. Jaki rodzaj nawietrzaków należy przyjąć w wycenie, ciśnieniowe regulowane ręcznie czy 

automatyczne higrosterowane czy jakieś inne? 

 
Odp. na pyt. 7: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 – nawietrzaki mają być higrosterowane. 

 
8. W SWZ rozdziale II akapicie "wymagania techniczne dla dostawy stolarki okiennej" w lit. g mowa 

o dokumentach " klasy odporności ogniowej i NRO potwierdzone stosownym certyfikatem ITB, 

CNBOP, atestem FM i VdS" - czy okna mają spełniać jakieś wymogi ppoż, a jeżeli tak to jakie? 
 

Odp. na pyt. 8: Zgodnie z Prawem Budowlanym materiały muszą posiadać certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa wykazujący zgodność z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz 

właściwymi przepisami zgodnie z następującym rozporządzeniem: Ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004r. o wyrobach budowlanych. Wszystkie materiały i urządzenia dostarcza Wykonawca. 

 

2.1. Materiały i urządzenia muszą pochodzić z krajów UE lub krajów otrzymujących fundusz 
pomocowy oraz być zgodne z dokumentacja projektowa i wymaganiami określonymi w 

STWiORB. 
 

2.2. Materiały użyte zarówno przez Wykonawcę, jak i przez Podwykonawcę muszą odpowiadać 

wymaganiom STWiORB. Wykonawca przedkłada wyniki badań, na podstawie, których Inspektor 
ocenia jakość. Inspektor musi mieć zagwarantowane prawo pobrania próbek do badan. 

 
2.3. Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę lub certyfikat przed 

wykonaniem badan jakości. Materiały oparte o aprobatę lub certyfikat mogą być badane w 
dowolnym czasie.  

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości z wymaganiami STWiORB, to takie 

materiały zostaną usunięte, a w to miejsce wbudowane nowe. 
 

2.4. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowania materiałów w sposób 
zapewniający ich jakość i przydatność do robót. Materiały powinny być składowane oddzielnie 



- wg asortymentu, frakcji i źródeł dostaw, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 

możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady obowiązują dla 
składowania i przechowania cementu, bitumów, materiałów chemicznych, paliw i innych 

materiałów łatwo ulegających zniszczeniu lub niebezpiecznych. 
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