
                                                                                              Łódź, dnia 12 kwietnia 2016 r. 

Adm. VI-216/1/2016 

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 

 
Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Wykonawcę w dniu 8 kwietnia  2016 r.  

Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164 j.t.) wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w postepowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie 

remontu konserwatorskiego elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej 

budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.    

  

Pytanie: 

Prosimy o ponowne rozważenie zastosowania szkła próżniowego z przeznaczeniem do 

nowych okien skrzynkowych oraz okien przeznaczonych do renowacji. 

Otrzymaliśmy wyjaśnienia dotyczące dostępności szklenia próżniowego od jedynego w tej 

chwili, dostawcy firmy Pilkington. Na podstawie zawartych informacji wynika, iż 

przedmiotowe szkło typu „Spacia” produkowane jest wyłącznie w Japonii, przy czym 

zamówieniu pośredniczy oddział w Niemczech, a do realizacji przyjmuje polski oddział 

Pilkingtona. Biorąc pod uwagę długość łańcucha dostawy oraz odległości fabryki wymusza, 

że czas oczekiwania od złożenia zamówienie do momentu wbudowania pakietu szklanego  

w okno wynosi nie krócej niż 4 miesiące (Pilkington w tej chwili nie jest w stanie podać 

dokładnego terminu realizacji zamówienia). Ponadto, należy zauważyć, że możliwe 

uszkodzenie szyb np. mechaniczne lub będące wadą własną produktu, będzie skutkować 

ponownym wielomiesięcznym oczekiwaniem na zamienny produkt przy ponoszeniu bardzo 

wysokich kosztów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się  do prośby Wykonawcy dotyczącej rozważenia innego  

alternatywnego rozwiązania przy wykonaniu zamówienia, z zastosowaniem okien  

z szybą próżniową „Spacia”, gr. 6,2 mm, wg systemu Pilkington. 

Zamawiający dodaje rozwiązanie alternatywne polegające na zastosowaniu szkła typu 

komorowego z ramką termoizolacyjną i szybą typu float: 4/8/4. 

Powyższe rozwiązanie zostało szczegółowo opisane w załączniku „ Rozwiązanie zamienne 

do renowacji stolarki okiennej w projekcie budowlanym remontu konserwatorskiego  



i iluminacji  zewnętrznej elewacji frontowej wraz z kolorystyką Pałacu K. Eiserta, wpisanego 

do rejestru zabytków pod nr A/374”.  

Opis  dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.lodz.wsa.gov.pl. 

 

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża terminu składania ofert i wniesienia wadium 

w przedmiotowym postępowaniu. 

Termin składania ofert i wniesienia wadium upływa w dniu 19 kwietnia  2016 r. o godz. 11.00. 

Otwarcie ofert odbędzie się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi dnia  

19 kwietnia 2016 r. o godz. 11.30 w sali konferencyjnej – I piętro, wejście od  

ul. Piotrkowskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
      


