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Nr sprawy: ZP-1/12       Kraków, dnia 26/06/2012 r.  
 
 

Informacja dla Wykonawców  
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: wymiana stolarki okiennej w 
budynku Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina, 
mieszczącym się przy ul. Basztowej 6, 31-134 Kraków w zakresie:  
 
a) elewacji frontowej południowej:  
- 7 okien znajdujących się na I piętrze   symbol okna Oa9  
- 4 okna znajdujące się na parterze   symbol okna Oa6  
- 4 okna znajdujące się w piwnicy   symbol okna Oa3;  
b) elewacji wschodniej:  
- 6 okien znajdujących się w piwnicy   symbol okna Oa1  
- 12 okien znajdujących się na parterze symbol okna Oa5  
- 11 okien znajdujących się na I piętrze  symbol okna Oa7  
- 7 okien znajdujących się na II piętrze  symbol okna Oa10  
- 3 okien znajdujących się na II piętrze  symbol okna Oa11;  
c) elewacji zachodniej:  
- 5 okien znajdujących się na parterze   symbol okna Oa1  
- 6 okien znajdujących się na I piętrze   symbol okna Oa7.  
 

Numer ogłoszenia: 204274 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012  
 
Zamawiający; Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina, 
działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U 
10.113.759.), przekazuje treść zapytań Wykonawcy oraz wyjaśnienia dotyczące treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
  
Pytanie nr 1: 
 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okien z klejonki sosnowej łączonej na długości w warstwach 
zewnętrznych na mikrowczepy? 
 
  
Wyjaśnienia:  

 
Zamawiający informuje, że należy przyjąć rozwiązania zgodnie z projektem. W salach 
umiejscowionych od frontu, gdzie montowane będą okna skrzynkowe należy przyjąć rozwiązania bez 
mikrowczepów w warstwie zewnętrznej.  
W pozostałych salach i tych pełniących funkcje klas dopuszcza się mikrowczepy w warstwie 
zewnętrznej z zastrzeżeniem, że ich wykonanie ma spełniać najwyższe wymogi estetyczne i 
techniczne w szczególności bez jakichkolwiek ubytków.  Na etapie wykonawstwa, przed montażem 
Wykonawca zobowiązany jest w przypadku stosowania mikrowczeopów do dostarczenia 
Zamawiającemu próbek ramy okna z takim połączeniem do zatwierdzenia. 
   
 
Pytanie nr 1: 
 
W przedmiarze robót nie ma okien zespolonych (jednoramowych) elewacji południowej (Oa9-7szt, 
Oa6-4 szt., Oa3 – 4 szt. oraz robót im towarzyszących (np. parapetów, nawiewników, wykonania 
tynków, malowania itp.). Wyszczególnione są jedynie okna skrzynkowe O9, O6, O3. Prosimy o 
uzupełnienie przedmiaru. 
 
Wyjaśnienia: 
 
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem niniejszego zamówienia jest dla elewacji frontowej 
południowej dostawa okien skrzynkowych o następujących numerach projektowanych okien:  
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Oa9, Oa6, Oa3. 
 
 
W przedmiarze ujęto właśnie te okna wraz z robotami towarzyszącymi ( numery okien 
inwentaryzacyjne tj. O9, O6, O3). 
 
Zamawiający pragnie podkreślić, że przedmiar stanowi pomocniczą część dokumentacji 
przetargowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. W celu ustalenia ryczałtowej ceny 
Wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania kosztorysu inwestorskiego w oparciu o przedmiar. 
 
 
Pytanie nr 3: 
 
Prosimy o określenie ilości nawiewników. 
W przedmiarze robót podana jest ilość ogólna dla całości, lecz niektóre okna nie wchodzą w zakres 
zamówienia. 
 
Wyjaśnienia: 
 
Zamawiający informuje, że należy zmniejszyć do wyceny ilość nawiewników odpowiednio do ilości 
okien wchodzących w zakres zamówienia, przy zachowaniu następującej zasady:  
Na jednego ucznia powinna być zapewniona wymiana powietrza w ilości minimum 20 m3 do 30 m3. 
Średnio należy przyjąć 25 uczniów w klasie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują: informacja na stronę internetową www.szkolamuzyczna.os.pl 

 

 


