Nowy Sącz, dnia 25.06.2010 r.

Nr sprawy: BPM.ZZP.341-574/10

Otrzymują Wykonawcy
którym przekazano
specyfikację
wg rozdzielnika

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – filia przy ul. Barbackiego 34
w Nowym Sączu

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej
„Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyŜ
zwrócono się o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej
dalej „specyfikacją”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytanie nr 1 Wykonawcy:
Zwracam się z prośbą o przesłanie rysunku, podziału i wymiarów drzwi aluminiowych,
które będą wymieniane w SP nr 2 w Nowym Sączu, nr sprawy: BPM.ZZP.341-574/10.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający przesyła rysunki w załączeniu do niniejszego pisma (Załącznik nr 1 oraz
Załącznik nr 2).

Pytanie nr 2 Wykonawcy:
Czy mają być zamontowane stare parapety zewnętrzne czy nowe (w jakim kolorze)?
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Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający wymaga dostawy i montaŜu nowych parapetów zewnętrznych w kolorze
brązowym.

Pytanie nr 3 Wykonawcy:
Drzwi aluminiowe mają być "ciepłe" czy "zimne" i ile sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zgodnie z zapisami w przedmiarze robót, zamawiający wymaga montaŜu:
a) drzwi zewnętrznych aluminiowych „ciepłych” - w ilości 1 szt.
b) drzwi wewnętrznych aluminiowych „zimnych” – w ilości 1 szt.

Pytanie nr 4 Wykonawcy:
Z jakiej klasy profilu ma być wykonana stolarka okienna, tj. A, B, C?

Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający wymaga, aby cała stolarka okienna została wykonana z profilu klasy A.

Pytanie nr 5 Wykonawcy:
Czy zamawiający wymaga załączenia stosownych certyfikatów do oferty, celem
potwierdzenia, Ŝe oferowana stolarka jest wykonana ze wskazanego przez zamawiającego
profilu?

Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający będzie wymagał przedstawienia stosownych dokumentów, tj. certyfikatów,
deklaracji, aprobat przed zamontowaniem stolarki okiennej na budynku szkoły. Po
zatwierdzeniu materiałów przez Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie mógł przystąpić
do realizacji przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 6 Wykonawcy:
Czy

zamawiający

przewiduje

szczegółową

kontrolę

techniczną

dostarczonej

i zamontowanej stolarki, Ŝe została wykonana z profilu wskazanym przez zamawiającego?
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Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający przewiduje szczegółową kontrolę zabudowanej stolarki okiennej. Stolarka
nie spełniająca wymogów stawianych przez Zamawiającego nie zostanie dopuszczona do
zamontowania w ramach przedmiotowego zamówienia.

II. POUCZENIE
Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XVII specyfikacji.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Nowego Sącza
(-) Jerzy GwiŜdŜ
25.06.2010
........................................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej)

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którym przekazano specyfikację,
2. strona internetowa: www.nowysacz.pl,
3. a/a UM - BPM.ZZP.
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Załącznik nr 1
do pisma nr BPM.ZZP.341-574/10 z dn. 25.06.2010 r.

DRZWI ZEWNĘTRZNE
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Załącznik nr 2
do pisma nr BPM.ZZP.341-574/10 z dn. 25.06.2010 r.

DRZWI WEWNĘTRZNE
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