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Wągrowiec, 10.12.2020 r. 
 
OR.272.8.2020 

Wykonawcy 
wszyscy 

 
TREŚĆ PYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA NR 2 DO ZAPISÓW SIWZ 

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1  
w Wągrowcu”. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 

Pytanie 1 
Czy w oknach O6 można dokonać dodatkowego pionowego podziału okna? 
 
Odpowiedź 1 
Można zastosować pod warunkiem uwzględnienia podziałów w istniejącej szkole. 
 
Pytanie 2 
Zwracamy uwagę, że dolna cześć okna ma być uchylana – czy Zamawiający jest świadomy, że okno o 
długości 3,0m i wysokości 1,5m będzie bardzo ciężkie ? 
 
Odpowiedź 2 
Zamawiający uwzględni możliwy podział na etapie wykonawstwa. 
 
Pytanie 3 
Jaka szyba o oknie O5 od strony wewnętrznej ? 
 
Odpowiedź 3 
Zwykła, okna należy zabezpieczyć siatką od strony wewnętrznej. 
 
Pytanie 4 
Zaprojektowano okna p.poż. jako uchylno – rozwieralne. Według nas jest to niezgodne z przepisami – 
czy nie należy zastosować okien stałych? 
 
Odpowiedź 4 
W międzyczasie zmieniła się interpretacja, należy wycenić okna jako witryny nieotwieralne. 
 
Pytanie 5.1 
Drzwi P.poż.  
- czy w drzwiach dwuskrzydłowych dźwignia antypaniczna na skrzydle biernym?  
 
Odpowiedź 5.1 
Na jednym i drugim skrzydle, skrzydło czynne ma rygiel poziomy, skrzydło bierne ma  rygle 
pionowe. 
 
Pytanie 5.2 
Drzwi P.poż. 
- czy w drzwiach dwuskrzydłowych samozamykacz na skrzydle biernym?  
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Odpowiedź 5.2 
Na jednym i drugim skrzydle z dodatkowym ryglem który ustawia kolejność zamykania. 
 
Pytanie 6 
Czy szyby w stolarce zewnętrznej muszą być selektywne? 
 
Odpowiedź 6 
W pomieszczeniu sali sportowej wraz z trybunami – tak. 
 
Pytanie 7 
Czy zaprojektowane drzwi z PCV p.poż. nie należy przyjąć i wycenić jako drzwi AL.? 
 
Odpowiedź 7 
Tak. 
 
Pytanie 8 i 9 
Proszę o zamieszczenie na stronie przedmiarów w „ATH”. 
Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w formie ath. 
 
Odpowiedź 8 i 9 
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ, przedmiary  
w formie ath. 
Plik o nazwie: przedmiary ath.zip 
 
Pytanie 10 
Proszę o wyjaśnienie zapisu w rozdz. XXI  SIWZ  , w którym żąda się od Wykonawcy wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia , natomiast w 
rozdz. XXII pkt1 jest zapis „ Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy” .  
 
Odpowiedź 10 
Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez wykreślenie zapisu „Zamawiający nie będzie żądał od 
Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy” w Rozdziale XXII pkt 1. 
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 
wartości zamówienia, zgodnie z zapisami Rozdziału XXI SIWZ. 
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