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Ludów Polski, dn. 04 czerwiec 2020 r. 

 

 

Wszyscy,  

którzy pobrali SIWZ 

 

 

 

dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę częściową 

stolarki okiennej w budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Ludowie Polskim 16, 57-100 Strzelin  

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu 

wpłynęły następujące pytania. 

Pytanie nr 1  

Proszę o wyjaśnienie parametrów technicznych okien:- czy okna mają być wymienione zgodnie z 

parametrami technicznymi określonymi w SIWZ, czyli współczynnik przenikania ciepła dla całego 

okna U<= 1,3 W/m2K i pakiet 2-szybowy o współczynniku przenikania ciepła dla szyby U<=1,1 

W/m2K?- czy zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, czyli współczynnik przenikania ciepła 

dla całego okna U<= 1,1 W/m2K z pakietem 3-szybowy o współczynniku przenikania ciepła dla szyby 

U<=0,5 W/m2K ? ( przepis obowiązuje do końca 2020 r.).  

Nadmieniam, że od 01.01.2021 roku wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 

będzie wynosił U<=0,9 W/m2k. 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie parametrów technicznych i określa współczynnik 

przenikania ciepła dla całego okna: U<= 1,1 W/m2K z pakietem 2-szybowym o współczynniku 

przenikania ciepła dla pakietu U<=0,7 W/m2K. 

Pytanie nr 2 

Czy przed podpisaniem umowy lub na jakimkolwiek etapie  wykonawstwa Zamawiający będzie żądał 

przedstawienia od Wykonawcy Kosztorysu ofertowego? 

Odpowiedź nr 2 

Tak. Przy podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi kosztorys. 

Pytanie nr 3 

Proszę potwierdzić, że budynek internatu, w którym będzie wymieniana stolarka okienna - nie jest 

budynkiem zamieszkania zbiorowego dla którego obowiązuje stawka podatku VAT 8%. W Formularzu 
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ofertowym- stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ podano stawkę podatku VAT- 23%, co sugeruje że 

budynek internatu nie jest zamieszkały.  

Odpowiedź nr 3 

Budynek internatu, w którym będzie wymieniana stolarka okienna jest budynkiem zamieszkania 

zbiorowego. Wykonawca ma obowiązek obliczyć cenę oferty według stawki 23 %. 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP oraz w związku z udzieleniem odpowiedzi 

na pytania zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedłuża termin złożenia                   

i otwarcia ofert: 

Pkt 7  SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  ppkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 otrzymuje brzmienie:  

1. Miejsce oraz termin składania ofert: ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 22.06.2020 r. do godz.11.00 w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego                              

i Ustawicznego w Ludowie Polskim, Ludów Polski 16, 57-100 Strzelin. 

2.  Oferta złożona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana. Zamawiający niezwłocznie 

zwróci ją na podany przez Wykonawcę adres. 

3. Wykonawca powinien zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą 

zaadresowane na adres Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenie: przetarg nieograniczony na: 

„Wymianę częściową stolarki okiennej w budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego          

i Ustawicznego w Ludowie Polskim 16, 57-100 Strzelin nr  sprawy  01/2020” – nie otwierać przed 

terminem 22.06.2020 r. godz.11.10” . 

4. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres 

Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę pod warunkiem, 

że zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nastąpi przed upływem terminu do 

składania ofert i złożone będzie według takich samych wymagań jak składana oferta odpowiednio 

oznakowanych - z dopiskiem odpowiednio: "ZMIANA OFERTY" lub „WYCOFANIE OFERTY". 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2020 r. o godz.11.10 w Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Ludowie Polskim, Ludów Polski 16, 57-100 Strzelin w gabinecie Dyrektora (wejście 

przez sekretariat). 

 

Dyrektor  

      /-/ Anna Banaś 

 

 

 


