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       Orzysz, dn. 23 czerwca 2017 roku 

 

Znak: WPF.271.3.2017.POS 

 

 

Dot. przetargu nieograniczonego pn :”Roboty budowlane polegające na wymianie 

stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku Ratusza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu- 

termomodernizacja budynku 

 

 

Nazwa oraz adres zamawiającego: Gmina Orzysz reprezentowana przez Burmistrza 

Orzysza, ul. Giżycka 15,  12 - 250 Orzysz - znak sprawy: WPF.271.3.2017.POS 

 

Pytania do treści SIWZ skierowane do Zamawiającego w dn. 21.06.2017 r.  

wraz z odpowiedziami: 

 

 

1. W opisie przedmiotu  zamówienia jest zapis, że szyby mają być o współczynniku 

przenikania ciepła U=1,1 W/m2K. Czy ten zapis powinien dotyczyć całego okna wg 

przepisów obowiązujących od tego roku? 

 

Odpowiedź: Zapis dotyczy całego okna. 

 

2. Również w opisie okien jest zapis o szybach bezpiecznych P-2. W których oknach ma 

być zastosowana szyba P2? Czy szyba ta ma być zastosowana tylko od wewnątrz, czy 

od zewnątrz, a może obustronnie? 

 

Odpowiedź: W oknach na kondygnacji parteru i piwnicy powinna być zastosowana szyba 

bezpieczna P2 od zewnątrz, na pozostałych kondygnacjach według Załącznika nr 5- wykaz 

stolarki 1 do SIWZ  

 

 

3. Okna o wymiarze 1380x2100 jako 1-skrzydłowe są przewymiarowane. Pytanie czy 

okna mogą być wykonane z naświetleniem górnym lub jako 2-skrzydłowe? 

 

 

Odpowiedź: Okna mogą być wykonane z naświetleniem górnym. 

 

4. Czy we wszystkich drzwiach szkło ma być bezpieczne obustronnie? Jaki rodzaj szyb 

należy zastosować: 33.1 (O1), czy 44.2(P2), a może inny? 
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Odpowiedź: Wszystkie drzwi powinny posiadać szkło bezpieczne obustronnie- rodzaj szyb 

44.2 ( P2), oprócz drzwi tarasowych, które powinny posiadać rodzaj szyby 33.1 (O1). 

 

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ      

i będą wiążące przy składaniu ofert. 

W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi nie powodują modyfikacji treści SIWZ, 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca             

i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

 

 

       Burmistrz 

 (-) Zbigniew Włodkowski 


