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SI.271.22.2016.CT.2 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1) 
 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na rewitalizację Zespołu Pałacowo – Parkowego  

                 w Panieńszczyźnie – pałac 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.  

 

Pytanie 1 

Z jakiego materiału mają być wykonane okna i drzwi . 

Odpowiedź:  

Okna i drzwi sosnowe, klejone, bez sęków, siwizny, przebarwień. Drewno na stolarką 

powinno odpowiadać wymaganiom jakościowym ustalonym w normie DIN68360-1 „Drewno 

stosowane w robotach stolarskich: wymagania jakościowe dla elementów zewnętrznych.”  

 

Pytanie 2 

Jakie szprosy mają być naklejane czy wiedeńskie. 

Odpowiedź: 

Szprosy „konstrukcyjne” wg rys. nr 20 projektu 

 

Pytanie 3 

Jakie mają być okucia w oknach( klamki) 

Odpowiedź: 

Okucia mosiężne 

 

Pytanie 4 

Czy zamawiający przewiduje złagodzenie warunku wykazania się cyt. ,,co najmniej 2 robót 

budowlanych w budynkach objętych ochroną konserwatorską o wartości  całkowitej  robót 

nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każda” na 1 robotę budowlaną objętą ochroną 

konserwatorską o wartości  całkowitej  robót nie mniejszej niż 300 000 zł brutto. 

Odpowiedź: 

Tak. Posiadanie wiedzy i doświadczenia będzie oceniane na podstawie weryfikacji dowodów 

potwierdzających wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej w budynku objętym ochroną 

konserwatorską o wartości całkowitej roboty nie mniejszej niż 300 000 zł brutto, 

wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku, 

gdy złożone przez wykonawców dowody zawierają dane w innych walutach niż PLN, 

należy uwzględnić, że zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP 

(tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 

Pytanie 5 

Jakimi szybami/pakietami mają być szklone okienne w rozróżnieniu ramek zewnętrznych i 

wewnętrznych - okno "polskie" ponieważ w specyfikacji jest tylko informacja, że szklenie ma 



 

być trzyszybowe. 

Odpowiedź: 

Zaprojektowano okna jednoramowe, trzyszybowe. Przyjęto pakiet 4x12x4x12x4. 

Współczynnik przenikania ciepła U okien min. 0,9W/m
2
K, dla drzwi zewnętrznych, min. 

1,30W/m
2
K 

 

Pytanie 6 

W przedmiarze robót nie ma zestawienia okiennic a w specyfikacji prac jest informacja, że 

istniejące okiennice drewniane wewnętrzne należy poddać renowacji i konserwacji 

Odpowiedź: 

Renowacja okiennic nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia 

 

Pytanie 7 

W dokumentacji projektowej nie ma projektu drzwi dębowych: Dz4 i Dz1 

Odpowiedź: 

Drzwi oznaczone symbolem Dz1 przeznaczone są do renowacji, rysunek drzwi oznaczonych 

symbolem Dz4 zostanie dostarczony Wykonawcy po podpisaniu umowy 

 

Pytanie 8 

W przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej nie ma informacji jakie  

drewno ma być użyte na stolarkę okienną 

Odpowiedź: 

Okna i drzwi sosnowe, klejone, bez sęków, siwizny, przebarwień. Drewno na stolarką 

powinno odpowiadać wymaganiom jakościowym ustalonym w normie DIN68360-1 „Drewno 

stosowane w robotach stolarskich: wymagania jakościowe dla elementów zewnętrznych.” 

 

Pytanie 9 

Bardzo proszę o podanie jaki granit- nazwa lub kolorystyka ma być przyjęta do montażu 

okładzin kamiennych. 

Odpowiedź: 

Okładziny przewidziano w kolorach jasnych. Próbki należy przedstawić do akceptacji 

Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.  

 

 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy zmienia 

SIWZ w wymienionym wyżej zakresie oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert (punkt 

XI SIWZ) na dzień 25-04-2016r. godz. 10:00. Powyższą zmianę należy także uwzględnić w 

oznakowaniu koperty z ofertą (punkt X SIWZ). 

 

 


