
Lublin, dnia 13 kwietnia 2012 rok  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-13/12

Wszyscy Wykonawcy, zaproszeni do złożenia ofert

W związku ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego  w  trybie  przetargu  ograniczonego  na:   „Termomodernizację  budynków  Szpitala 
Neuropsychiatrycznego w Lublinie  dofinansowana ze  Środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego SYSTEMU ZIELONYCH 
INWESTYCJI - GIS”.,  Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 lit  a) ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:
W  zestawieniach  stolarki  okiennej  występują,  zapisy  o  szkleniu  4/18/4.  Następnie  pod
zestawieniem jest  zapis  „szklenie  szkłem bezpiecznym".  W opisach  są  zapisy  informujące,  iż 
izolacyjność  akustyczna  okna  powinna  wynosić  Rw=32db  razem z  nawiewnikiem.  Taki  zapis 
powoduje,  iż  aby  spełnić  ten  parametr  należy  zastosować  szklenie  akustyczne  np.:  44.2/16/6 
Rw=40db. Proszę określić jakie ma być zastosowane szklenie.
Odp.:  Przy określaniu izolacyjności  akustycznej  stolarki  okiennej  proszę  nie uwzględniać  

nawiewnika.

Pytanie 2:
Jaka budowa szklenia ma być zastosowana w stolarce drzwiowej?
Odp.:  W  drzwiach  zewnętrznych  należy  stosować  szkło  bezpieczne  przy  zachowaniu  

współczynnika przenikania ciepła dla stolarki drzwiowej U≤1.8W/m2K .

Pytanie 3:
W  opisach  oraz  zestawieniu  stolarki  występuje  nawiewnik  EHA  20-50  o  akustyce  Dnew
35db. Nawiewnik ten został wycofany z obrotu przez firmę Aereco. Obecnie Aereco nie dysponuje 
nawiewnikiem  o  akustyce  35db  i  przepustowości  powietrza  30-50m3.  Proszę  o  podanie  jaki 
nawiewnik należy zastosować aby spełnić wymagania zawarte w dokumentacji.
Odp.:  Należy  przyjąć  nawiewniki  EXR 309  z  opcją  maksymalnego  otwarcia  i  ręcznego  

przymykania oraz z łącznikiem i okapem akustycznym (lub inny o porównywalnych 
parametrach).

Pytanie 4:
W  opisie  stolarki  istnieją  zapisy  mówiące  o  montażu  nawiewnika  do  każdego  okna,  jednak
w opisie  pod zestawieniem do Pawilonu 2  jest  zapis  o  zastosowaniu  nawiewnika  do  każdego 
pomieszczenia w ilości 1szt. W celu sprecyzowania ilości nawiewników proszę o informację ile do 
każdego z budynków/pawilonów należy wycenić nawiewników.
Odp.: Należy przyjąć ilość nawiewników podaną w przedmiarze.

Pytanie 5:
W  zestawieniach  stolarki  jest  zapis  o  współczynniku przenikania  ciepła  U=l.8  dla  całego
okna. Przy zastosowaniu nawiewnika w oknie nie ma możliwości aby okno spełniało ten parametr. 



Proszę o określenie, iż ten zapis dotyczy okna ale bez nawiewnika.
Odp.:  Przy  określaniu  izolacyjności  cieplnej  stolarki  okiennej  proszę  nie  uwzględniać  

nawiewnika.

Pytanie 6:
W specyfikacji  nie ma żadnych zapisów dotyczących okuć  okiennych i  drzwiowych. Proszę,  o 
informację  jakie  dodatkowe wyposażenie maja  mieć  okna (np.:  blokada obrotu klamki,  zaczep 
antywyważeniowy, klamki z kluczykiem itp) oraz drzwi (zamek na klamką, zamek dod., zamek 
rolkowy z pochwytem lub elektrozaczep oraz samozamykacz).
Odp.: Okna należy wyposażyć w blokadę obrotu klamki oraz w klamki z kluczykiem.

Drzwi należy wyposażyć w zamek rolkowy z pochwytem oraz w samozamykacz.


