Łaziska Górne, dnia 29.03.2016 r.
Znak sprawy: RP.271.5.2016-1
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
– odpowiedzi na pytania
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j.Dz.U.2015.2164) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dworcowej
4 w Łaziskach Górnych ”, znak sprawy: RP.271.5.2016, zadano pytania. Poniżej
przedstawiam treść pytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.
Pytanie 1:
W dokumentacji przetargowej dot. docieplenia, jako wyprawę elewacyjną podano tynk
silikonowy malowany farbą silikonową. Czy zamawiający dopuszcza tynk silikonowy
barwiony w masie ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie tynku sylikonowego barwionego w masie.
Pytanie 2:
Ze względu na zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31.
art 29.2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać
uczciwą konkurencję. art 29.3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką
przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub
równoważny”. W STWIORB podano parametry farby silikonowej STO LOTUSAN COLOR.
Niektóre parametry są podane wg niemieckich norm DIN, do których w tak krótkim czasie
postępowania nie ma się jak odnieść. Paro-przepuszczalność jest podejrzanie wysoka.
Wykonawca nie może znaleźć zamiennika tej farby spośród 5 sprawdzonych dotychczas
systemów dociepleń. Aby rozwiać wszystkie wątpliwości, prosimy o padanie nazwy jednego
lub dwóch alternatywnych systemów dociepleń.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Oferenta rozwiązań równoważnych w stosunku
do opisanych w przedmiocie zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej
takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych
standardów, co szczegółowo opisuje pkt 3.7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 3:
Prosimy o wyjaśnienie, czy wszystkie okna z zestawienia stolarki (rys. nr zs1) należy ująć w
wycenie. W przedmiarze ujęte są tylko okna oznaczone nr 03,04,05 oraz okna balkonowe.
Odpowiedź:
W wycenie należy ująć stolarkę okienną zgodnie z przedmiarem robót.
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