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L.dz. MBP/12/2013         Zakopane, dnia 14 czerwca 2013r. 

 

 

 

W s z y s c y 

 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie wymiany ślusarki okiennej i drzwiowej 

stalowej na ślusarkę okienną i drzwiową aluminiową w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy 

ul. Łukaszówki 4a w Zakopanem. 

 

 W oparciu o art. 38ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm, zwaną w dalszej części „ustawą” 

lub „Pzp”), uprzejmie informuje, że do zamawiającego wpłynęły faksem pytania 

wykonawców dotyczące wyjaśnień treści siwz w przetargu nieograniczonym na wykonanie 

wymiany ślusarki okiennej i drzwiowej stalowej na ślusarkę okienną i drzwiową aluminiową 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy ul. Łukaszówki 4a w Zakopanem o następującej 

treści: 

 

pytanie z dnia 7 czerwca 2013r. 

Pytanie nr 1 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia istnieje zapis odnośnie wiedzy  

i doświadczenia jakie powinien spełniać wykonawca "wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat (...) 

ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł 

brutto polegającą na wymianie ślusarki okiennej i drzwiowej stalowej na ślusarkę okienną i 

drzwiową aluminiową". 

Czy zamawiający może warunek uznać za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu 

ostatnich 5 lat ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na dostawie i 

montażu ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 

zł brutto?  

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 1 

Zamawiający utrzymuje warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia ogłoszony w treści 

SIWZ, do którego trzeba się koniecznie stosować.  

A zatem warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż  300 000,00 zł 

brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto) polegającą na wymianie ślusarki 

okiennej i drzwiowej stalowej na ślusarkę okienną i drzwiową aluminiową- potwierdzona 

dowodami, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończona. 
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pytania z dnia 10 czerwca 2013 r. 

 

Pytanie nr 2 

Z uwagi na brak rysunków ślusarki aluminiowej wiatrołapów, proszę o określenie ilości 

przewidzianych konstrukcji. 

Czy w wymienionej stolarce przewidziane są urządzenia do otwierania okien z poziomu 

podłogi, jeśli tak to ile? 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Rysunki schematy zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego 

www.biblioteka.zakopane.eu  w dniu 14 czerwca 2013. 

Opis pozycji kosztorysowych jasno precyzuje, że „okna uchylne mają być otwierane z 

poziomu podłogi” ile i jakie urządzenia to jest sprawa oferenta zgodnie z oferowanym 

systemem. Proponowane urządzenia mają być w cenie oferty i gwarantować prawidłowe 

działanie okien. 

 

Pytanie nr 3 

Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej rysunków okien i drzwi wiatrołapów wraz z 

funkcjami otwierania oraz wymiarami. Opis w specyfikacji i przedmiarze jest 

niewystarczający do sporządzenia prawidłowej kalkulacji cenowej. 

Art. 36 ust. 1 pkt 3 PZP precyzuje, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia musi 

zawierać opis przedmiotu zamówienia. Zarówno wykładnia literalna, jak i celowościowa tych 

przepisów jednoznacznie wskazują, że dokumentacja projektowa wraz z wymiarami okien i 

drzwi oraz funkcjami otwierania musi być dołączona do specyfikacji. Zamawiający nie 

spełniając tego warunku łamie prawo. 

Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty każdy oferent przeprowadził własne 

pomiary każdego okna. Konieczność dokonania pomiarów przed złożeniem oferty podnosi 

znacznie koszty oferentów, przez co interes prawny naszej firmy w uzyskaniu zamówienia 

może doznać uszczerbku. Jest to zapis, który narusza art. 7 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 

oraz ust. 2. Zamawiający wprowadzając taki wymóg faworyzuje jednych i tym samym 

dyskryminuje innych wykonawców, utrudnia uczciwą konkurencję i równe traktowanie 

wszystkich wykonawców. 

 

Odpowiedź na pytanie 3 
Rysunki schematy zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego 

www.biblioteka.zakopane.eu    w dniu 14 czerwca 2013r. 

Uważne czytanie wszystkich dokumentów przetargowych oraz Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych prowadzi do następujących wniosków: 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, którym 

jest „wykonanie wymiany ślusarki okiennej i drzwiowej stalowej na aluminiową” co 

oznacza, że należy zdemontować istniejącą ślusarką stalową i w jej miejsce zamontować 

ślusarkę aluminiową. Sprawę demontażu ślusarki stalowej (do rozbiórki nie są potrzebne 

żadne rysunki) reguluje SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH str. 18 – 20. co spełnia w całości przywoływany w pytaniu 

Art. 36 ust. 1 pkt 3 PZP.  
Sprawę montażu ślusarki aluminiowej reguluje SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH str. 20 – 32. co spełnia w 

całości przywoływany w pytaniu Art. 36 ust. 1 pkt 3 PZP.  

Ponieważ zamawiający w trosce o nie naruszenie art. 7 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 

ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
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Odbioru Robót Budowlanych str. 22 napisał Do realizacji robót objętych niniejszą ST 

przyjęto wykonanie ściany osłonowej  (witryny),  drzwi  zewnętrznych oraz okien w  

"Systemie o konstrukcji z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną" najlepszy 

byłby system Aluprof MB 60 lub inny spełniający parametry techniczne. Ten zapis oznacza, że 

nie zostaną załączone żadne rysunki z wymiarami okien i drzwi ponieważ do wykonania 

konstrukcji mogą być zastosowane kształtowniki różnego przekroju (grubość, szerokość) w 

zależności od zastosowanego systemu spełniającego wymogi techniczne i eksploatacyjne 

założone przez zamawiającego. 

W związku z powyższym wykonanie rysunków wiązałoby się ze wskazaniem konkretnego 

systemu co właśnie naruszałoby przywołane wyżej przepisy prawa. 

Do sporządzenia kalkulacji konieczna jest zatem decyzja oferenta dotycząca wyboru systemu, 

który jest w stanie samodzielnie wyprodukować lub zakupić u innego wytwórcy. 

W przypadku powołania na zapis „wykładnia literalna, jak i celowościowa tych przepisów” 

należy Je przytoczyć lub wskazać źródło. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami to zamawiający podejmuje decyzję o tym na jakich 

warunkach ma być wykonane zamówienie i próba forsowania własnych pomysłów oferenta 

nie może być podstawą do zmiany zamówienia, tym bardziej, że to zamawiający ponosi 

koszty wykonania zamówienia i tylko on ma prawo decydowania co i jakiej jakości za własne 

pieniądze chce mieć wykonane. Inne zarzuty np. o utrudnianiu uczciwej konkurencji  w 

świetle Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie mogą być przyjęte ponieważ udział w 

przetargu jest dobrowolny. 

 

pytania z dnia 11 czerwca 2013 r. 

 

Pytanie nr 4 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

– SST określa izolacyjność akustyczną ślusarki aluminiowej Rw 38 db 

– opis przedmiaru robót określa izolacyjność akustyczną w przedziale 24 – 34 db oraz 36 db. 

Ponadto okna otwierane z poziomu podłogi nie spełniają klasy oku WK2. 

Odpowiedź na pytanie 4 
SST określa izolacyjność akustyczną ślusarki aluminiowej jako przykład w opisanym tam 

systemie. 

W opisie przedmiaru podano izolacyjność akustyczną oczekiwaną przez zamawiającego i to 

należy przyjąć do wyceny. 

Jak pokazują schematy ślusarki okiennej aluminiowej nie ma okien otwieranych jedynie 

uchylne i te z pewnością spełniają klasę WK2. 

 

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego 

www.biblioteka.zakopane.eu  w dniu 14 czerwca 2013. 

 

Proszę o zwrotny fax z potwierdzeniem otrzymania niniejszej wiadomości. 

 

mgr Bożena Gąsienica 

   Dyrektor Biblioteki 


