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Wieruszów, dnia 21.07.2011r. 

 

Nr RP.272.11.2011 

                                           Wg listy 
             
dotyczy:  przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku szkolnego przy ul. Waryńskiego 14 
w Wieruszowie, etap II – przebudowa elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.  

 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zamawiający w związku z otrzymaniem 
następujących pytań: 

1) Proszę określić kolor stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych Dz – 3 w zestawieniu stolarki, 
2) Proszę o odpowiedź czy drzwi zewnętrzne Dz3 oraz odcinek 1,0 m mają być całe przeszklone od 

góry do dołu oraz czy szyba w tych drzwiach : 
- ma być zwykła o współczynniku 1.1 
- ma być szyba bezpieczna z jednej strony czy z dwóch stron. 

wyjaśnia 

Ad. 1 Kolor stolarki – obustronnie biały. 

Ad. 2 Drzwi mają być przeszklone na całej wysokości. Szyba ma być bezpieczna z dwóch stron. Szyby 
niskoemisyjne o współczynniku U=1.8 W/m2K. 

Jednocześnie  zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a cyt. ustawy Prawo zamówień 
publicznych zmienia specyfikację istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na  
termomodernizację budynku szkolnego przy ul. Waryńskiego 14 w Wieruszowie, etap II – przebudowa 
elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.  

w następujący sposób: 

1) pkt 8 Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie: „Termin wykonania : do 15.09.2011r.”      

2)  „19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty  

Ofertę należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7,                 
98-400 Wieruszów pok. 18 ( biuro podawcze) do dnia 28.07.2011r. do godz. 10: 00. 

1. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy. 
2.  Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem. Kopertę  

należy opisać następująco: 
„Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku szkolnego przy ul. Waryńskiego 14 w 
Wieruszowie …”. Nie otwierać przed 28.07.2011r. godz.  10:30. 


