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WSM/DI – 381004/2011                                                                        Poznań, dnia 12 sierpnia 2011r. 
nr rej   8.912 /N/2011   (173) 

 
 

                         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. 2 ,  które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 8 sierpnia 2011r.  : 

1. Prosimy o doprecyzowanie czy w budynku A okna o wymiarach 1200x1300 – sztuk 3 wchodzą w 
zakres zadania, gdyŜ występują w przedmiarze robót, natomiast brak ich jest w części rysunkowej 
i formularzu nr8 – ilości okien. 

ODPOWIEDŹ :  

- okna o wymiarach 1200x1300 – sztuk 3 nie występują w bud. A 

2. Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału (PCV, czy aluminium EI60) ma być wykonane 
okno 800x750 – 1szt., gdyŜ w przedmiarze robót opisano go jako okno PCV, natomiast na 
rysunku i formularzu nr 8 figuruje ono jako okno aluminium EI60. 

ODPOWIEDŹ :  

- okno 800x750 – 1 szt. powinno być wykonane jako okno przeciwpoŜarowe EI60 aluminiowe 

3. Prosimy o podanie głębokości (szerokości) parapetów wewnętrznych PCV. 

ODPOWIEDŹ :  

- głębokość (szerokość) parapetów wewnętrznych powinna być 25 cm 

4. W przedmiarze robót parapety wewnętrzne PCV mają taką samą długość jak szerokość okna – 
zazwyczaj długości parapetów wewnętrznych są szersze od okien o około 10cm by zachodziły we 
wnęki okienne. Prosimy o podanie prawidłowych długości parapetów okiennych z PCV. 

ODPOWIEDŹ :  

- parapety wewnętrzne powinny mieć długość równą szerokości otworu okiennego powiększoną           
o długość końców parapetów odsadzonych w murze 3÷5 cm 
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5. Zamawiający w SIWZ Ŝąda wykonania 83sztuk okien otwieranych (rozwieralno-uchylnych) w 
systemie aluminiowym o odporności ogniowej EI-60. KaŜde odgrodzenie ppoŜ musi być zawsze 
zamknięte, a otwierane tylko w przypadku konieczności przejścia (drzwi ppoŜ mają zawsze 
samozamykacze na wszystkie skrzydła i rygle automatyczne na skrzydłach biernych). Taki jest 
sens ich stosowania – po co komuś odgrodzenie ppoŜ, które jest otwarte? Zatem nie moŜna zrobić 
okien otwieranych ppoŜ, gdyŜ w przypadku kiedy są otwarte przestają pełnić funkcję ppoŜ. 

Atesty i certyfikaty na okna przeciwpoŜarowe wydaje się tylko na okna stałe (nie otwierane). W 
związku z tym prosimy o zamianę w SIWZ okien otwieranych na okna stałe ( nie otwierane) lub 
wykreślenie wymogu EI60 i wykonanie okien w systemie PCV. 

ODPOWIEDŹ :  

- okna przeciwpoŜarowe w systemie aluminiowym o odporności ogniowej EI60 powinny posiadać 
jedno skrzydło otwierane/zamykane na klucz. Pozostałe skrzydła powinny być nieotwierane. 

6. Zamawiający w SIWZ Ŝąda wykonania okien aluminiowych ppoŜ EI60 o współczynniku 
przenikania ciepła U=1,1 W/m2K. Informujemy, Ŝe nie jest to moŜliwe i prosimy o wykreślenie 
tego zapisu z SIWZ (realny współczynnik dla okien aluminiowych będzie powyŜej 2 W/m2K) 

ODPOWIEDŹ :  

- współczynnik przenikania ciepła dla okien aluminiowych p.poŜ. EI60 (szyba + kształtowniki) 
powinien wynosić 1,5÷1.7 [W/m2*K]  

7. Czy Zamawiający podtrzymuje zapis o przenikalności cieplnej dla całego okna PCV U max. 1,1 
dla całego okna, czy zapis ten dotyczy samej szyby? 

ODPOWIEDŹ :  

- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna PCV (szyba + kształtowniki) powinien wynosić nie 
więcej niŜ 1,1 [W/m2*K]  

 

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

 

                                                                                                        Z-CA  DYREKTORA 
                                                                                       ds. Eksploatacyjno-Technicznych i Inwestycji  
                                                                                                 mgr inŜ. Katarzyna Jankowska  
 

 


