
 
 

KRS: 0000162254          NIP: 668-00-00-082          REGON: 311022883 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ          

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
     62-700 Turek, ul. Polna 4 

tel. (063) 28 00 321; fax (063) 278 41 51 

internet: www.pgkim-turek.pl; email: pgkim-turek@pgkim-turek.pl 

wpis do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX KRS pod nr   

KRS: 0000162254, kapitał zakładowy: 53 226 000,00 zł 

 

 

 

Nr postepowania DN-DOPZP/SG-28/2016                                                Turek, dn. 03.03.2016 r. 

L.dz. 1100/2016 

 

Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści SIWZ z dnia 19.02.2016 r. dla zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej w zakresie: 

„Dostawa i montaż zewnętrznej i wewnętrznej  stolarki okiennej i drzwiowej w budynku 

usługowym usytułowanym przy ul. Dąbrowskiego 12 A” 

Postępowanie nr DN - DOPZP/SG-28/2016 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.), informuję, iż w dniach 29.02.2016 r. - 03.03.2016 wpłynęły do 

Zamawiającego  zapytania dotyczący treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które 

brzmią następująco: 

 

Pyt. 1  W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w pkt. 2.1.1. widnieje zapis 

„wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całych okien i całych fasad szklanych nie może być 

większy niż U(max)-1,1 W/Km2. Proszę o zweryfikowanie czy w/w współczynnik może być 

zwiększony do 1,2-1,3  W/km2, ponieważ nie ma możliwości uzyskania dla wyszczególnionych 

konstrukcji współczynnika U-1,1. 

Ad. 1 Współczynnik przenikania ciepła dla całych okien i całych fasad szklanych (zewnętrznej 

stolarki okiennej i drzwiowej) może być zwiększony do 1,3 W/Km2. 

Pyt. 2 W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w pkt. 2.1.1. widnieje zapis „fasada 

szklana F3 powinna mieć klasę odporności na włamanie co najmniej RC2”. Proszę o weryfikację czy 

zapis jest poprawny, ponieważ  producent jest w stanie wyposażyć konstrukcję w elementy klasy 

RC2, natomiast nie jest w stanie udzielić certyfikatu RC 2 dla całej konstrukcji. 

Pyt. 3 W projektowanej fasadzie F3 (zestawienie zewnętrznej stolarki okiennej) widnieją 

przeszklenia boczne uchylne. Ze względu na ich wymiar szerokości nie ma możliwości zastosowania 

okuć uchylnych w klasie RC2. Proszę o informacje czy zwiększymy wymiar przeszkleń bocznych a 

tym samym wymiar całej fasady szklanej F3 tak aby była możliwość zastosowania okuć RC2, czy 

pozostawimy wymiar przeszkleń bez zmian przy jednoczesnym zastosowaniu okuć bezklasowych ?  

Ad. 2 i 3 Klasa odporności na włamanie RC2 dla fasady F3 jest wymagana dla całej konstrukcji z 

tym, że można zamiast przeszkleń bocznych uchylnych zastosować przeszklenia stałe.   

Pyt. 4 Proszę o informację czy fasada szklana F4 z zestawienia zewnętrznej stolarki okiennej musi 

być wykonana na konstrukcji fasadowej czy może być wykonana  n konstrukcji okienno-drzwiowej?   



 

 

Ad. 4 Fasada F4 może być wykonana na konstrukcji okiennej (nie musi to być konstrukcja 

fasadowa). 

Pyt. 5 Czy w ofercie należy uwzględnić system jednego klucza? 

Ad. 5 Zamawiający nie wymaga zamków w systemie MASTERKEY. 

Pyt. 6 Czy ścianka szklana Sc6 jest klasy EI czy jest bezklasowa? 

Ad. 6. Zamawiający dla ścianki szklanej Sc6 nie określił wymagań co do klasy ognioodporności EI.   

 

 


