
   

 

 

 

  
 

Kraków, 18.10.2017r 
 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 
 

Dotyczy: postępowania ZP-15/17:  

 

Wymiana okien w budynku RCKiK Kraków 

 
 

1. Prosze o udzielenie informacji na temat wspołczynnika okien. U=0,9 jest dla całego okna czy tylko dla szyby? 

Czy okna o wspołczynniku uw=1,1 będą wystarczające, a szyby Ug=0,9? 

 

Odpowiedź:  

Okno musi spełniać wymagania określone w punkcie 1.2 Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zatem 
współczynnik U=0,9 ma być dla całego okna. Okna o współczynniku uw=1,1 z szybą Ug=0,9 nie będą 
wystarczające. 

 

2. Czy dopuszczają Państwo aby okno o wymiarach  92 x 212 (cm) ze szkłem zwykłym Umax = 0,9 W/(m2 • K) 

- 2 szt  było jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza okien jednoskrzydłowych. Okna maja spełniać parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. Kwestie dotyczące współczynnika okien wyjaśnia odpowiedź na pytanie 1 

 

 

3. Czy  wymiana okien dotyczy budynku od strony ul. Rzeźniczej 11. W  opisie przedmiotu zamówienia  jest 

wpisana również wymiana  okien nad ul. Prochową . Jeżeli tak  to  proszę określić ile jest okien  do wymiany . 

 

Odpowiedź:  

Całkowita ilość okien do wymiany podana jest w SIWZ. Prosimy zwrócić uwagę, ze ulica Prochowa krzyżuje 

się z Rzeźniczą, a budynek ciągnie się nad tym skrzyżowaniem . 

 

 

4. Jaki   jest  wymagany faktyczny okres gwarancji  na przedmiot Zamówienia  w kryterium   okres ten jest  

określony od 5 do 8 lat . Natomiast   w opisie przedmiotu Zamówienia Zamawiajacy   wymaga  gwarancji  na 

5 lat + 2 lata rękojmi .Jak   to jest w przypadku zadeklarowania dłuższego okresu  niż 5 lat.  Okres rękojmi jest   

zazwyczaj  krótszy lub  równy okresowi Gwarancji 

 

Odpowiedź:  

Okres rękojmi zawsze wynosi dwa lata, Minimalny okres gwarancji to 5 lat. Ile lat ponad wskazane 5 zaoferuje 

Wykonawca jest w jego gestii. Co do zasady zakres świadczenia wynikający z umowy o zamówienie publiczne 

musi być zgodny z ofertą. 

 
 
 
 
 
 



   

 

5. Postępowanie przetargowe jest  prowadzone w oparciu o przepisy   ustawy  Prawo zamówień publicznych . 

 

  a)  w SIWZ  i Umowie  brak  informacji dotyczącej zwrotu zatrzymanego  zabezpieczenia10% tytułem   

należytego wykonania robót  i gwarancji np: 70%  wartości w ciągu 14 po  odbior.ze  końcowym robót , 30% 

w ciągu 14 dni po upływie  gwarancji. Jest to  szczególnie istotne przy  zabezpieczeniu innej w formie niz 

pieniężnej np gwarancji  ubezpieczeniowej. 

 

  b) W przypadku   gwarancji dłuższej niż 5 lat czy Zamawiajacy  dopuszcza złożenie zabezpieczenia  na 5-6 

lat z oświadczeniem o przedłużeniu   zabezpeczenia  na kolejne lata z 14  dniowym  wyprzedzeniem przed 

upływem 5 -6letniej    gwarancji 
 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zwróci 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane 

 

6. W celu spełnienia wymagań jednakowych dla wszystkich oferentów    wskazane jest  sporządzeniu druku  

oferty 
 

 

Odpowiedź:  

Cześć cenowa oferty ma zawierać cenę netto, stawkę VAT, cenę brutto za realizację całości przedmiotu 

Zamówienia. W przypadku gdy cena zawiera składniki o różnych stawkach VAT wskazane jest dokonać 

odpowiedniego rozbicia, dla uzyskania przejrzystości kalkulacji.  

 

 

7. Jakie dokumenty  należy złożyć z ofertą . W dziale F w pkt 9 jest że  dokumenty i oświadczenia 

wyszczególnione   w zał. nr 2 maja być załączone do oferty w pkt 12 jest że  przed udzieleniem zamówienia  

na wezwanie  Zamawiajacego 

 

Odpowiedź:  

Z treści art. 24aa oraz art. 26 ust 2 ustawy PZP wyka, ze oferta powinna być sporządzona w taki sposób aby 

móc ocenić na tle innych ofert czy jest najkorzystniejsza.. Mając odpowiedni obraz sytuacji Zmawiający wzywa 

odpowiedniego wykonawcę o złożenie dokumentów, z których wynika spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu i niewykluczenie z postępowania. 

 

 

Jolanta Zatorska 


