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INFORMACJA NR 2 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą: 

„Wykonanie remontu elewacji i dachów domów studenckich „ Kredka ” i „ Ołówek” przy pl. 

Grunwaldzkim 30(Ołówek) i ul. Grunwaldzkiej 69 (Kredka) we Wrocławiu: 

zadanie 1. Remont elewacji i dachu DS. „ OŁÓWEK ” i DS.”KREDKA”– w zakresie robót tynkarskich 

zadanie 2. Remont elewacji i dachu DS.”KREDKA” – w zakresie wymiany stolarki okiennej 

zadanie 3. Remont elewacji i dachu DS. „OŁÓWEK” – w zakresie wymiany stolarki okiennej”. 

 

 

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Pytanie 1.  

W załączniku dołączam zaznaczone fragmenty okien, chciałabym doprecyzować, czy tylko te okna 

(z jednej oraz drugiej strony każdego budynku) mają zostać wymienione, czyli łącznie 12 sztuk? 

 

Odpowiedź 1. 

Tak. Zamawiający określił zakres wymiany stolarki w związku z faktem, iż właśnie w tych strefach 

następuje zaciekanie wody opadowej do wnętrza pomieszczeń pomimo wielokrotnych prób remontu 

obróbek blacharskich. 

 

Pytanie 2. 

Jeśli tak, chciałabym zwrócić uwagę na trudność połączenia nowych okien z istniejącymi, ponieważ 

okna te są częścią większej konstrukcji (poskręcanej z bocznymi oknami w poziomie) co za tym 

idzie, wymieniając zaznaczony fragment wymienimy tak na prawdę skrajny fragment z każdej 

konstrukcji.  

Chciałabym doprecyzować, czy na pewno tylko ten fragment okien jest przewidziany do wymiany? 

 

Odpowiedz 2. 

Tak jest. Jeżeli Wykonawca uważa, że nie jest możliwa wymiana jednego segmentu witryny - 

proszę o uzasadnienie. Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej (w posiadaniu Zamawiającego) 

witryna składa się z kilku segmentów, a wymiana dotyczy skrajnych. 

 

Pytanie 3. 

Istotny jest również fakt, że grubość konstrukcji z uwagi na zmianę aktualnie obowiązujących norm 

uległa zmianie, co za tym idzie, grubość profilu nowej konstrukcji będzie większa aniżeli konstrukcji 

istniejącej. Pomiędzy nowo zamontowanym oknem a np. drzwiami balkonowymi, które znajdują się 

obok okna wymienianego będzie występowała różnica grubości profilu. Prosiłabym o 

doprecyzowanie czy okna te mają się licowa od strony zewnętrznej czy wewnętrznej? 

 

 



Odpowiedz 3. 

Proszę zastosować okna na profilach o aktualnych współczynnikach (0.90 W/m2K) i licować je 

zewnętrznie tak, żeby Zamawiający miał możliwość dalszej wymiany stolarki. 

Pytanie 4. 

Czy przewidują Państwo również wymianę parapetów zewnętrznych lub wewnętrznych, jeżeli tak to 

na jakie? Proszę o wskazanie materiału oraz kolorystyki. 

 

Odpowiedz 4. 

Progi, parapety wewnętrzne i zewnętrzne -  nie wymieniamy na nowe 

 

Pytanie 5. 

Czy przewidują Państwo również naprawę zewnętrznej obróbki blacharskiej po wymianie okien? Czy 

mamy to kalkulować w wycenie? 

 

Odpowiedz 5:. 

Po stronie Wykonawcy wymiany stolarki jest wykonanie tynków, malowania, uszczelnienia, obróbka 

okna - wszystko zgodnie z opisem odpowiednich pozycji KNR ujętych w przedmiarze robót 
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