
 

ZPI.272.9.2019                     Nowy Sącz, dn. 11.04.2019 r. 
 
 

Otrzymują Wykonawcy 
wg rozdzielnika 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na roboty budowlane w budynku szkoły Zespołu Szkół im. Władysława 
Orkana w Marcinkowicach, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa efektywności 
energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego – etap II 

 
I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zamawiający Powiat 
Nowosądecki, z siedzibą: ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” 
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją” lub „siwz”. 
 

Pytanie nr 1 wykonawcy: 
„czy na elewacji występują gniazda jaskółki oknówki jeśli tak to w okresie od maja do końca lipca jest 
okres lęgowy tz. okres ochronny i nie można wykonywać prac na elewacjach a szczególnie przenosić 
gniazd – w związku z powyższym termin 100 dni kalendarzowych na wykonanie prac jest 
niewykonalny” 
 

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 1: 
Zamawiający informuje, że na elewacji budynku nie występują siedliska (gniazda) jaskółki oknówki. 
 

Pytanie nr 2 wykonawcy: 
„czy brama garażowa ma być dwuskrzydłowa jak na rysunku czy podnoszona do góry jak w opisie” 
 

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 2: 
Zamawiający wymaga montażu bramy garażowej B1 dwuskrzydłowej jak wskazano na Rysunku nr 12 
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej. 
Zamawiający zmienia w tym zakresie treść Załącznika nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna). 
Zmianie ulegają wszystkie zapisy, z których wynika, że brama garażowa ma być podnoszona do góry  
i otrzymują treść: „brama garażowa dwuskrzydłowa”. 
 

Pytanie nr 3 wykonawcy: 
„czy drzwi D8 mają być w całości przeszklone czy tylko w połowie” 
 

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 3: 
Zamawiający wymaga, aby zamontowane drzwi D8 były przeszklone w połowie (górna część 
przeszklona, dolna część pełna). 
 

Pytanie nr 4 wykonawcy: 
„proszę o sprostowanie ponieważ w opisie branży architektonicznej zapisano: „Wymiana starych okien 
na nowe Współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2*K” Powyższy zapis jest niezgodny  
z obowiązującymi normami powinno być: „Wymiana starych okien na nowe Współczynnik przenikania 
ciepła U=0,9 W/m2*K dla całego okna.” Zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu z dnia 13 lipca 
2013 r. (jak w załączniku).” 
 

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 4: 
Zamawiający wymaga wymiany starych okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła  
U=0,9 W/m2K dla całego okna. 



 

Zamawiający zmienia w tym zakresie treść Załącznika nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna). 
Zmianie ulegają zapisy: 

 w pkt 4.2 Stan projektowany – rozwiązania projektowe, część pt. Planowany zakres 
termomodernizacji, tiret 8 Opisu w branży architektonicznej, w sposób określony w pkt II ppkt 2  
lit. b) niniejszego pisma, 

 w pkt 4.2 Stan projektowany – rozwiązania projektowe, część pt. Wymiana stolarki okiennej  
i drzwiowej, akapit Wymagania dla stolarki okiennej, tiret 1 Opisu w branży architektonicznej,  
w sposób określony w pkt II ppkt 2 lit. c) niniejszego pisma, 

 w pkt 1.3 tiret 8 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – Roboty 
termomodernizacyjne, w sposób określony w pkt II ppkt 2 lit. d) niniejszego pisma. 

 

Pytanie nr 5 wykonawcy: 
„1. Zgodnie z par 302 pkt 3 Warunków Technicznych w pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy 
pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać 
osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. W związku z powyższym 
proszę o potwierdzenie, że osłony winny być montowane jedynie w salach i na korytarzach. 
2. Proszę o doprecyzowanie wymagań technicznych i estetycznych co do osłon jakie mają być 
zastosowane, alternatywnie proszę o potwierdzenie, że osłony wykonane wg specyfikacji dostępnej na 
stronie www.oslonynagrzejniki.pl/specyfikacje będą uznane za spełniające wymagania SIWZ.” 
 

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 5: 
Zamawiający nie wymaga zastosowania osłon grzejnikowych. 
 
 

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt 1) oraz art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający 
dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu 
poprzez: 

 zmianę Załącznika nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna) w zakresie odpowiedzi 
udzielonych na pytania nr 2 i 4 wykonawcy, 

 przedłużenie terminu składania ofert do dnia 23.04.2019 r. do godziny 10.00, 

 zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 23.04.2019 r. godz. 10.15. 

2. Tym samym Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
w następujący sposób: 

a) Załącznik nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna): zmianie ulegają wszystkie zapisy,  
z których wynika, że brama garażowa ma być podnoszona do góry i otrzymują treść: „brama 
garażowa dwuskrzydłowa”. 

b) pkt 4.2 Stan projektowany – rozwiązania projektowe, część pt. Planowany zakres 
termomodernizacji, tiret 8 Opisu w branży architektonicznej w Załączniku nr 1 do SIWZ 
(Dokumentacja techniczna) otrzymuje brzmienie: 

„  Wymiana starych okien na nowe okna PCV. Okna z nawiewnikami o współczynniku 
przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna.” 

c) pkt 4.2 Stan projektowany – rozwiązania projektowe, część pt. Wymiana stolarki okiennej  
i drzwiowej, akapit Wymagania dla stolarki okiennej, tiret 1 Opisu w branży architektonicznej 
w Załączniku nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna) otrzymuje brzmienie: 
„-  współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=0,9 W/m2*K” 

d) pkt 1.3 tiret 8 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – Roboty 
termomodernizacyjne w Załączniku nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna) otrzymuje 
brzmienie: 

„  Wymiana starych okien na nowe okna PCV. Okna z nawiewnikami o współczynniku 
przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna.” 

http://www.oslonynagrzejniki.pl/specyfikacje


 

e) pkt 17 ppkt I.1) specyfikacji otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,  
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, Kancelaria Administracyjna pok. 113, w terminie  
do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00” 

f) pkt 17 ppkt I.2) specyfikacji otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: 

nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 

siedziba/miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: .………………………………………………………….. 

nazwa postępowania: 
ZPI.272.9.2019 Oferta na roboty budowlane w budynku szkoły Zespołu Szkół im. 
Władysława Orkana w Marcinkowicach – etap II 

z dopiskiem: 

„Nie otwierać do godz. 10.15 dnia 23 kwietnia 2019 r.” 

g) pkt 17 ppkt II.1) specyfikacji otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godz. 10.15, w siedzibie 
zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33, w sali 207 
(I piętro).” 

3. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników do niej pozostają 
bez zmian. 

 

III. POUCZENIE 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia zostało zawarte w pkt 27 specyfikacji. 

 
 
 
 
 
 

Beata Zięcina – Kasieczka 
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Biuletyn Informacji Publicznej 
2. Wykonawcy wg rozdzielnika 
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