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WSM/DI – 381004/2011                                                                          Poznań, dnia 10 sierpnia 2011r. 

 
 

                         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 

 

PYTANIA  cz. 3 ,  które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 9 sierpnia 2011r.  : 

1. Jakiego rodzaju okna są przeznaczone do wykucia: zespolone czy skrzynkowe? 

2. Jakiej klasy maja być okna PCV: A czy B? 

3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie okien z recyklatu? 

4. Czy kwatery uchylne maja być otwierane za pomocą klamki czy mechanizmu otwierania z 
poziomu podłogi? JeŜeli za pomocą mechanizmu (zdecydowanie droŜsze rozwiązanie), prosimy o 
wskazanie ilości takich kwater w kaŜdym bloku, pralni, warsztatach oraz w archiwum. 

5. NiemoŜliwe jest wykonanie okien o odporności ogniowej z funkcjami otwierania lub uchylania. 
Certyfikaty wydawane są jedynie na okna stałe. W związku z tym prosimy o zamianę okien 
otwieranych na stałe, aby mogły spełniać funkcje ppoŜ.  

6. Prosimy o wyjaśnienie zapisu w §3 pkt 8 dotyczącego certyfikatu na znak bezpieczeństwa. Od 1 
maja 2004r. znak bezpieczeństwa „B” przestał obowiązywać. Zastąpiła go deklaracja zgodności 
oraz oznakowanie „CE”.   

7. Blok A: w przedmiarze w poz.6 (elewacja północna) występują 3 okna o wym.1,20*1,30, których 
nie ma w rysunkach. Prosimy o dołączenie brakujących rysunków z funkcjami otwierania. 

8. Blok E: w przedmiarze w poz. 17 (elewacja zachodnia) występuje okno PCV o wym.0,80*0,75, 
natomiast w rysunkach widnieje okno o tych samych wymiarach lecz o odporności ogniowej 
EI60. Który rodzaj okna naleŜy wycenić? JeŜeli prawidłowe jest okno ppoŜ. EI60, prosimy o 
zmianę zapisu w przedmiarze.  

9. Czy Zamawiający pisząc o wykuciu parapetów wewnętrznych betonowych miał na myśli 
lastrykowe?  

10. Prosimy o podanie koloru blachy, z której maja być wykonane parapety zewnętrzne.  
 


