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Gmina Bańniczka
"""'ł;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;j działając zgodnie z art' 38 ust'

t,2i6 ustawyzdnia 29 stycznia 2004 roku - Prawozamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, paz,759 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

.Wymiana okien od strony wschodniej nowego budynku Szkoły Podstawowej w
n4...........

Radoszkach"

(przedmi ot zamówi eni a)
Pytanie 5:

dotyczy: Wymiana akien od strony wschodniej nowego budynku Szkoły Podstawarrej w Radoszkach

1.Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie profili o parametrach termicznych
wyższych niź wynika to ze specyfikacji (5 komorowe9o), ale wykonanego w
klasie B?

Uzasadnienie: NajwaŹniejszym pararnetrem decydującym o właściwościach okien jest ich

termoizolacyjnośĆ. Klasa profili z którego wykonane są okna, nie ma tu Żadnego
znaczenia. Pzy obliczeniach na ociporność na obciążenie wiatrern , ze względu na niski
moduł Youga (wynoszącym około 2700Nlrnmz) udział Pcv jest pomijany (w związku z tym
nie ma kompietnle zadnego znaczenia jakiej klasy jest profil PCV). Podstawą obliczeń
statycznych dla okien PCV jest moment bezwładności profiii stalowych, a nie na ich
grubośĆ (w przypadku wzmocnień o małych gabarytach często nawet profile o stalowe
grubości 3 rnm, nie spełnią wymagań obciążenia wiatrem ). PoniewaŹ zdecydowan*
większość profili wykonana jest W klasie B, zwracamy się o dopuszczenie ich do udziału w
przetargu, gdyz klasa profili nie wpływa w żaden sposob na właściwości użytkowe okien.

Ż. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie profili Pcv ze stabilizatorarni
ołowiinym, a ieżeli nie to, czY Zamawiaiący będzie wymagał Atest*
Higieniclnego stwierdzającego, że okna wykonane są ze stabilizatorów
bezołowiowych.

odpowiedź na pytanie 5:

Ad. 1

Profile mają być wykonane zgodnie z klasą określoną w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Ad. 2
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie został określony rodzaj

stabilizatora. Zatem dopuszczalny jest każdy rodzaj stabilizatorów, pod warunkiem, że ich
zastosowanie jest zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa'
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