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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie                                   Tarnów, 30.07.2021 r. 

ul. Mickiewicza 8 

33-100 Tarnów 

NIP: 873-26-79-395                        

Nr sprawy: L.Dz./K-dzpz/382-1/2021 

       Do wszystkich Wykonawców 

       ubiegających się o zamówienie 

 

PYTANIA I WYJAŚNIENIA SWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Dotyczy postępowania pn. „Termomodernizacja budynku A PWSZ w Tarnowie – wymiana 

okien wraz z robotami towarzyszącymi” prowadzonego przez Państwową Wyższą Szkołę 

Zawodową w Tarnowie – numer sprawy: L.Dz/K-dzpz/382-1/2021.  

Zamawiający – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie działając w oparciu o  

art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej SWZ) wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1: 
Bardzo proszę o informację w jaki sposób otwierają się okna (np. uchył - mechanizm 
otwierania z poziomu podłogi) czy są to stałe szklenia (nie otwierane)? Czy w oknach 
zastosowane są szprosy (rodzaj szprosu, jaka szerokość)? z racji dużej wysokości tych 
największych okien -jak je podzielić 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
W oknach z oznaczeniem O1 należy zastosować mechanizm otwierania okien z poziomu 

posadzki wewnątrz budynku. W oknach od O1 do O3 występują szprosy. Szprosy należy 

wykonać analogicznie jak w oknach zamontowanych na budynku A (oknach do wymiany). 

Zamawiający dopuszcza podział okna O1 na dwa elementy o szerokości zgodnej z szerokością 

istniejącego okna (podział poziomy na trzecim szprosie od dołu).  

Poniżej Zamawiający przedstawia graficzne przedstawienie kierunków otwierania i uchyłków 

okien – budynek A PWSZ w Tarnowie: 

Okno O1 – Zamawiający wymaga wykonania górnej części okna jako uchylnej (1320x758), oraz 

dopuszcza wykonanie dolnej części (1320x3102) stałej (z podziałami jak okno istniejące). 
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Okno O2 

 

 

 

 

Okno O3 
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Okno O4 

 

Pytanie nr 2: 
Z uwagi na sporą różnicę w cenie zakupu parapetów wewnętrznych z aglomarmuru- prosimy 
o uszczegółowienie ich koloru (podanie nazwy handlowej). Czy Zamawiający dopuszcza 
parapety wewnętrzne w kolorze botticino? Jest to standardowy i najbardziej ekonomiczny 
odcień parapetów,  chętnie stosowanych w obiektach użyteczności publicznej. Jeśli nie- 
proponujemy aglomarmur 3 cm w kolorze Concreto, Fontana, Lavagna- jest to jednak 
rozwiązanie dużo droższe od standardowego botticino. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w: 
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Rozdziale 3 SWZ: Opis przedmiotu zamówienia. 
Punkt 3.2: Zakres prac Wykonawcy. 
Podpunkt a): przedmiot i zakres robót budowlanych. 

 dostawa i montaż parapetów z aglomarmuru barwy szarej, grubości 3 cm, zbrojonych 
prętami nierdzewnymi impregnowanych. Zamawiający dokona ostatecznego wyboru 
koloru parapetów spośród zaoferowanych przez Wykonawcę na etapie realizacji 
umowy. 

 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o zmianę nazewnictwa parapetów wewnętrznych stosowanych w Przedmiarze robót 

punkt 7 KNR 4-01 0321/03 z konglomeratu na aglomarmur- zgodny z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w SWZ na stronie nr 4. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 

Zamawiający zmienia nazewnictwo w przedmiarze robót z „konglomerat” na „aglomarmur” 
na nazwę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ na stronie nr 4. 
Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zmodyfikowany przedmiar 
robót z uwzględnieniem w/w zmiany. 

  
Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający dopuszcza montaż stolarki na pianę w licu muru? Tzw. „ciepły montaż” z 
taśmami paraprzepuszczalnymi od zewnątrz i od wewnątrz oraz zastosowanie konsoli stosuje 
się przeważnie w nowych budynkach, gdzie ościeża okienne są „gładkie” i można do nich 
przykleić taśmy do ciepłego montażu. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający potwierdza sposób montażu stolarki analogicznie do montażu istniejących okien 
- umiejscowienie ościeży zewnętrznej zgodne z umiejscowieniem ościeży okien istniejących 
(ościeże zewnętrzne przysunięte do istniejących nie podlegających wymianie parapetów 
zewnętrznych). Montaż zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 

Pytania nr 5: 

Prosimy o podanie wymiarów parapetów wewnętrznych, ponieważ niejasny jest zapis w 

punkcie 6 przedmiaru robót opisujący parapety do okien typu O2 (1,900+1,00+1,00) i okien 

typu O3 (1,580+1,00+1,00). Nie wiemy co Zamawiający miał na myśli dodając po 1 metrze do 

szerokości parapetu?. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Szerokości parapetów wewnętrznych zgodne z parapetami demontowanymi. Zamawiający 
przyjmuje szerokość parapetów do wykucia z uwzględnieniem wykucia parapetu ze ścian 
bocznych (po około 50 cm na każdą stronę).  
Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zmodyfikowany przedmiar 
robót z uwzględnieniem w/w zmiany. 
 
Pytania nr 6: 

Czy Zamawiający przewiduje wymianę parapetów zewnętrznych? Obecne nie będą 

"pasowały" wymiarowo do nowo zamontowanych okien. Zauważamy , że obecne parapety są 
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wmontowane w elewację. Ewentualny ich demontaż i obrobienie nowych wiąże się z 

ustawieniem rusztowania,  wykuciem, ingerencją w elewacje, zaprawianiem, wyprawą 

elewacyjną , malowaniem. Czy zamawiający przewidział punktową ingerencje w lico elewacji?. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający nie przewiduje wymiany parapetów zewnętrznych. Wymieniane okno należy 
montować od wewnątrz pomieszczeń. Okna należy „dosunąć” do istniejących parapetów 
zewnętrznych. Należy zamocować parapety do nowego okna i uszczelnić połączenie – „okno - 
parapet zewnętrzny”. Zamawiający nie przewiduje ingerencji w elewacje. 
 
Pytania nr 7: 

Czy zamawiający przewiduje ustawienie rusztowania wewnętrznego w celu wykonania 

obróbek szpalet i malowania z racji wysokich pomieszczeń?. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający dopuszcza ustawienie przez Wykonawcę rusztowań wewnętrznych w 
pomieszczeniach z wymienianymi oknami w celu wykonania obróbek szpalet wraz z 
malowaniem. Sposób montażu okien i wykonania obróbek wraz z malowaniem Zamawiający 
pozostawia do dyspozycji Wykonawcy (np. podest ruchomy). Koszty rusztowań bądź 
podestów, czy tez innych rozwiązań przewidzianych przez Wykonawcę należy uwzględnić w 
ryczałtowej cenie realizacji zadania. Przedmiary robót zamieszczone w ogłoszeniu, stanowiące 
część specyfikacji warunków zamówienia należy traktować pomocniczo do wyceny realizacji 
zadania. 
 

Pytanie nr 8: 
Czy w oknach O1 i O4 również przewidywane jest demontaż i montaż  parapetów zewnętrznych  i 

wewnętrznych?. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający w oknach O1 i O4 nie przewiduje wymiany parapetów wewnętrznych, 
wykończenie okien O1 i O4 należy wykonać analogicznie do istniejących okien O1 i O4. W 
istniejących oknach O1 i O4 brak jest parapetów wewnętrznych. Zamawiający w oknach O1 i 
O4 nie przewiduje również dostawy i wymiany parapetów zewnętrznych. 
 

Pytania nr 9: 

Jakiej szerokości zamawiający przewidział nowe parapety wewnętrzne?. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Szerokość parapetów analogiczna do istniejących z uwzględnieniem „dodania” grubości 

różnicy okien istniejących i nowo montowanych. 

 

Pytania nr 10: 

Czy Zamawiający przewiduje dołożenie pozycji w przedmiarze dotyczących powyższych 

tematów?. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji przedmiaru, z uwagi na odpowiedzi j.w. Wszystkie 
koszty dodatkowe nie ujęte w przedmiarze robót należy uwzględnić w ryczałtowej cenie 
realizacji zadania. Przedmiary robót zamieszczone w ogłoszeniu, stanowiące część specyfikacji 
warunków zamówienia należy traktować pomocniczo do wyceny realizacji zadania. 
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Pytania nr 11: 

Czy Zamawiający przewiduje pracę ze zwyżki w celu wymiany stolarki O1?. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Sposób montażu okien O1 Zamawiający pozostawia do dyspozycji Wykonawcy. Rozwiązania 
przewidziane przez Wykonawcę do montażu okien nr O1 należy uwzględnić w ryczałtowej 
cenie realizacji zadania. Przedmiary robót zamieszczone w ogłoszeniu, stanowiące część 
specyfikacji warunków zamówienia należy traktować pomocniczo do wyceny realizacji 
zadania. 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ stanowią jej integralną 

część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter wpływają na konieczność przedłużenia 

terminu składania ofert. 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie na dzień  
10 sierpnia 2021 r. Godzina składania i otwarcia ofert, jak również miejsce składania ofert 

pozostają bez zmian.  
 

Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  
08 września 2021 r. włącznie.        

 
 
 

Rektor PWSZ w Tarnowie 
dr hab. Małgorzata Kołpa 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1x strona internetowa prowadzonego postępowania. 

1x aa 


