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                         WYKONAWCY 

zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu 
 
 
Dotyczy : zamówienia DI-381004/2011 pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynkach  
                Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego 
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 228776-2011 z dnia 03.08.2011 

  

            Wielospecjalistyczny Szpitala Miejski na mocy art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych udziela wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego. 

PYTANIA  cz. 1 ,  które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 4 sierpnia 2011r.  : 

W załączniku do SIWZ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych wymiana 
stolarki okiennej w budynkach szpitala miejskiego w części SST–B-02 instalowanie okien i drzwi w 
pkt 2.1.1 okna pcv pojawiają się parametry okien, które nawzajem wykluczają się. Współczynnik 
przenikania ciepła k dla zespołu okiennego (szyba +rama) okna nie więcej niŜ k=1,1 nie jest moŜliwy 
do osiągnięcia przy zastosowaniu szyb 4/16/4. Jednocześnie szyba 4/16/4 nie jest szybą bezpieczną. 
Identyczne błędy są w pkt 2.2.1 okna aluminiowe. 

Pytania: 

• jaki ma być współczynnik przenikania ciepła k dla zespołu okiennego ( szyba +rama) okien z pcv? 

• jakie pakiety szybowe zastosować w oknach z pcv? 

• czy pakiety szybowe w oknach z pcv mają być bezpieczne? JeŜeli tak to czy ma to być szyba 
bezpieczna jedno czy dwustronna? 

• jaki ma być współczynnik przenikania ciepła k dla zespołu okiennego ( szyba +rama) okien 
aluminiowych ppoŜ? 

• jakie pakiety szybowe zastosować w oknach aluminiowych ppoŜ? 

• czy pakiety szybowe w oknach aluminiowych ppoŜ mają być bezpieczne? JeŜeli tak to czy ma to 
być szyba bezpieczna jedno czy dwustronna? 

ODPOWIEDŹ :  

- współczynnik przenikania ciepła dla okien PCV (szyba + kształtowniki) powinien wynosić nie 
więcej niŜ 1,1 [W/m2*K]  
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- dla okien PCV naleŜy zastosować takie zestawy szybowe, by współczynnik przenikania ciepła dla 
okien był nie większy niŜ 1,1 [W/m2*K]  

- szyby bezpieczne w oknach PCV nie są wymagane 

- współczynnik przenikania ciepła dla okien aluminiowych p.poŜ. (szyba + kształtowniki) powinien 
wynosić 1,5÷1.7 [W/m2*K]  

- dla okien aluminiowych p.poŜ. naleŜy zastosować takie zestawy szybowe, by odporność ogniowa  
całego okna była min. EI60   

- szyby bezpieczne w oknach aluminiowych p.poŜ. nie są wymagane 

 

PowyŜsza informacja jest dla wszystkich Wykonawców wiąŜąca i naleŜy ją uwzględnić w ofercie. 
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