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/pieczątka Zamawiającego/

Bytom, dnia 2 grudnia 2009 r.

Nr sprawy PN/16/09
dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.” Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu
ETAP II – wymiana stolarki okiennej”
W dniu 27 listopada do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania
dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy
ul. Parkowej 1 w Bytomiu ETAP II – wymiana stolarki okiennej” o następującej treści :
1. Co rozumieć pod pojęciem „montażu na dolnym ramieniu skrzydła okiennego „ – czy chodzi o
klamkę , czy inne detale?
2. Jaki kąt otwarcia skrzydła okiennego winny spełniać – okucia równoważne do okuć Roto DESIGNO
– czy może to być kąt 90º czy musi być 100º ?
3. W ilu oknach ma być zastosowana klamka wraz z zamkiem zabezpieczającym przed otwarciem
(chodzi o pomieszczenie z dostępem dla dzieci)?
4. Jakie konkretnie maja być podokienniki wewnętrzne
- czy z drewna litego klejonego
- czy inne np. z postformingu czy płyty MDF
W dniu 1 grudnia 2009 r. do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania o następującej treści:
5. W ilu i których oknach należy zastosować klamki z zamkiem zabezpieczającym przed rozwarciem
skrzydeł ochronnych ?
6. W sprawie żaluzji w witrynach aluminiowych (pkt. 3.4 aneksu do projektu) – czy należy wykonać
nowe żaluzje czy zawarta w punkcie informacja dotyczy żaluzji już istniejących ?
7. W których typach okien i w jakiej ilości występują okucia Roto NT Komfort i klamki Roto Tiltfirst?
Podane systemy okuć w znaczny sposób różnią się ceną od Roto NT Designo co z kolei wydatnie
wpływa na właściwe określenie wysokości oferty cenowej.
8. Proszę o podanie grubości parapetów wewnętrznych drewnianych ?
9. Czy parapety wewnętrzne drewniane mają być wykonane z drewna klejonego ?
W związku z powyższym Komisja Przetargowa informuje co następuje :
Ad1.Okreslenie “montaż na dolnym ramieniu skrzydła okiennego” dotyczy pozycji montażu klamki na
dolnym ramieniu skrzydła okiennego.
Ad2.Dopuszcza się kąt otwarcia skrzydła okiennego 90º.
Ad3.Ad5.
Zestawienie okien wyposażonych w klamkę wraz z zamkiem zabezpieczającym:
Parter - pomieszczenie nr 37 - okno O7
Rys. PB/R01
I piętro – pomieszczenie 103 – okna O3a
pomieszczenie 104 – okna O4
pomieszczenie 156 – okna O4
pomieszczenie 151 – okno O6
klatka schodowa (obok pomieszczenia 100) – okno O6
Rys.PB/R02
II piętro – pomieszczenie 232 – okna O4
Pomieszczenie 247 – okna O4
Klatka schodowa (przed pomieszczeniem 230) – okno O6
Klatka schodowa (przed pomieszczeniem 203) – okno O6
Rys.PB/R03

Ad4.Parapety wewnętrzne należy wykonać z drewna klejonego.
Ad6.Zapisy pkt. 3.4 Aneksu do projektu dotyczą istniejących żaluzji kratowych.
Ad7.Okna wymienione w Ad.3,5 należy wyposażyć w system okuć Roto NT Komfort oraz klamkę z
systemem ROTO TiltFirst, lub systemy równoważne pod warunkiem , że będą one posiadać
parametry co najmniej takie jak wyżej wymienione lub lepsze. Pozostałe okna należy wyposażyć
w systemy Roto NT Designo lub systemy równoważne pod warunkiem , że będą one posiadać
parametry co najmniej takie jak wyżej wymienione lub lepsze
Ad8.Parapety wewnętrzne należy wykonać z drewna klejonego o gr. 30 mm
Ad9. Parapety wewnętrzne należy wykonać z drewna klejonego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
………………………………
Andrzej Filuba

