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Uczestnicy  postępowania  

Nr WZ.272.10.2021 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Liceum 
Ogólnokształcącego nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Suchej Beskidzkiej” 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 4 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, 
informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji warunków 
zamówienia. 

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi, 
równocześnie dokonuje się modyfikacji swz. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich 
uczestników postępowania.  
 

 
Pytanie 1. Proszę o podanie parametrów cieplnych okien i drzwi? 

Ad. 1. Okna U=0,7 W/m2k  
           Drzwi U=0,7 W/m2k  

 
Pytanie 2. Proszę o podanie rodzaju szyb w oknach i drzwiach? 

Ad. 2 okna trzyszybowe, szyba dźwiękochłonna 
 

Pytanie 3. Proszę o podanie koloru okien i drzwi? 
Ad. 3 Kolor okien i drzwi biały.  

 
Pytanie 4. Proszę o potwierdzenie sposobu montażu okien? W odpowiedzi z dnia 05.07.2021 r. 

opis brzmi: „okno będzie dosunięte jak najbliżej zewnętrznej krawędzi muru” natomiast rysunek 
przedstawia montaż okna w warstwie ocieplenia co w tym przypadku wymaga zastosowania 
specjalnych konsoli co znacznie wpływa na cenę montażu. 

Pytanie 5. W związku z odpowiedziami z dnia 05-07-2021r.  proszę o sprecyzowanie czy 

okna maja być osadzone w murowanej ścianie ( ościeżu ) możliwie jak największy wysunięciem 

na zewnątrz czy w warstwie ocieplenia za pomocą specjalnych uchwytów. 
W części opisowej nie ma montażu stolarki w warstwie ocielenia tylko w murze ( ościeżu ), proszę 

o wyjaśniania.  STWIOR str 19 1.2.6.1 Zalecenia ogólne 

....• Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach 
 
Ad. 4 i 5. Okna osadzone w murowanej ścianie (ościeżu) możliwie z jak największym 
wysunięciem na zewnątrz. 

 
 

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na 
dzień 14.07.2021r. do godz. 10:00- składanie ofert, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 
14.07.2021 r.  o godz. 12:00. 
 
Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ: 
 
- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia 14.07.2021 r. 
do godz. 10:00”  
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- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie: 
„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2021 r. o godz. 12:00 przy użyciu miniPortalu” 

 
- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 12.08.2021 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

 
Stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7  ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia 

niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla 
Wykonawców wiążące.   

z  poważaniem 
 

STAROSTA SUSKI 
 

mgr Józef Bałos 
 

 
 


