
 

 

Żywiec, dnia 23.09.2019 r. 
Nr ref.: PN/02/2019 
 
 
 

ODPOWIEDZI 
na pytania Wykonawców dotyczące SIWZ 

 
 

Zamawiający – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu, ul. 
Słowackiego 2, 34-300 Żywiec, w imieniu którego działa Bartłomiej Kruszyński prowadzący 
działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Kruszyński, 
działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień 
SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego nr: PN/02/2019, pn.: „Termomodernizacja obiektu I Liceum 
Ogólnokształcącego w Żywcu – drugie postępowanie”, po dokonaniu analizy pytań złożonych 
przez Wykonawcę, przedstawia następujące wyjaśnienia: 
 
PYTANIE 1: 
 
Zamawiający w odpowiedziach na pytania do postępowania PN/01/2019 wskazał rozwiązania 
zamienne, dotyczące materiału, z którego ma być wykonana stolarka okienna. Obecnie w 
przedmiarze Zamawiający ponownie umieścił okna z drewna dębowego. W jaki sposób należy 
interpretować te zapisy? Czy Zamawiający zmienia materiał, z którego mają być wykonane 
okna ponownie na dębowe? Czy dopuszcza wykonanie okien z drewna sosnowego? 
 
ODPOWIEDŹ 1: 
 
Zamawiający, podobnie, jak w poprzednim postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego 
oznaczonego nr ref. PN/01/2019, dopuszcza rozwiązanie zamienne w postaci wykonania okien z 
drewna sosnowego. 
 
PYTANIE 2: 
 
Postępowanie PN/01/2019 uwidoczniło, że rozwiązania oczekiwane przez Zamawiającego 
dotyczące stolarki okiennej są bardzo kosztowne, czy Zamawiający dopuszcza zmianę okien na 
PVC, lub okna drewniane zespolone (nie skrzynkowe) i czy Zamawiający podjął konsultacje z 
Konserwatorem Zabytków w tej materii? 
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ODPOWIEDŹ 2: 
 
Zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego pozwoleniem konserwatorskim, okna powinny 
zostać odtworzone zgodnie ze stanem istniejącym, dlatego też Zamawiający nie dopuszcza 
zmiany okien na PVC, lub na okna drewniane zespolone (nie skrzynkowe). 
 
 
Zamawiający wskazuje, iż termin składania ofert upływa dopiero w dniu 8 października 
2019 roku o godzinie 10:00, zaś uwzględnienie powyższych wyjaśnień nie wymaga 
dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, dlatego też termin ten nie ulega 
przedłużeniu. 
 

     Z poważaniem 
 

 
 


