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Wykonawcy 

 

 

Dotyczy: 

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

na: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1  

 im. Stanisława Staszica w Kielcach 

 

 Pytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, odpowiedź  
oraz zmiana SWZ – zmiana terminu składania ofert 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w imieniu Zamawiającego 

przedstawiam treść pytania Wykonawcy, jakie wpłynęło w dniu 19.05.2022 r. oraz odpowiedź 

Zamawiającego: 

 

PYTANIE : 

Zgodnie z dokumentacją projektową zakres zamówienia obejmuje demontaż starych i montaż 
nowych luksferów energooszczędnych. Prosimy o precyzyjne określenie parametrów 
technicznych jakie powinny spełniać nowe luksfery (minimalny wymagany współczynnik 
przewodzenia ciepła oraz wymagana ognioodporność). 
ODPOWIEDŹ: 

Nowe, energooszczędne luksfery szklane, montowane w miejscu istniejących powinny posiadać 
parametr:  
- minimalny współczynnik przewodzenia ciepła U = 0,9 W / m2 x K (taki jak w przypadku okien). 
Klatka schodowa, w obrębie której znajduje się ściana z luksferów nie jest wydzielona pożarowo,  
w związku z tym nie zachodzi konieczność spełnienia parametrów związanych z wymaganiami 
ognioodporności. 
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Jednocześnie, w związku z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami na pytania 
Wykonawców, w tym powodujące zmianę SWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.  
W związku z tym:  
 Rozdz. XVII pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia 24.06.2022 r., przy czym pierwszym dniem  

 terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.” 

 Rozdz. XXII pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

„ 9.   Ofertę należy złożyć do dnia  26.05.2022 r. do godz. 12:00. 

  10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu:  26.05.2022 r. o godz. 13:00.” 

 

 

  Z up. PREZYDENTA MIASTA 
       Szczepan Skorupski 
      SEKRETARZ MIASTA 
 

 

 

 

 

 


