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Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 

 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2  Zamawiający udziela Wykonawcy odpowiedzi na pytanie 

dotyczące udzielenia zamówienia na  realizację zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa  

i  zmiana sposobu użytkowania  pomieszczeń części parteru budynku szkoły z przeznaczeniem 

na oddziały przedszkolne”.  

                

 

 

Odpowiedź na zapytanie  z dnia 19.04.2021 r. 

 

 
Pytanie Wykonawcy Nr 1  

 

 

W projekcie budowlanym zmieniającym w opisie jest mowa o projektowanych zmianach  

w piwnicach budynku, schodach wewnętrznych, studzienki okna piwnicznego, boksy 

szatniowe, balustrady i pochwyty, lecz nie ma ujętego w kosztorysie oraz rysunkach. Proszę  

o informacje czy w przetargu jest brany pod uwagę remont tego zakresu. Jeśli tak, to proszę  

o udostępnienie rysunków poglądowych lub projektu pierwotnego, które pozwolą do 

obliczenia ceny za wykonanie tego zakresu. 

 

Proszę również o informacje w zakresie: 

• otwierania okna O1, które kwatery są stałe czy wszystkie otwierane, 

• wykładziny dywanowej jakie parametry oraz czy będzie ułożona na całej powierzchni 

pomieszczeń. Jeśli nie, to jakie wymiary w poszczególnych pomieszczeniach. 
 
 
Odpowiedź  Zamawiającego. 

 

Zakres prac obejmuje przebudowę  i    z. s .u.  pomieszczeń części  parteru  budynku szkoły 

z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne. Nie obejmuje zakresu prac związanych z 

przebudową piwnic na szatnie. 

 

Informacja w   zakresie: 

  otwierania okna 01, które kwatery są  stałe czy wszystkie otwierane: 

Odp.: Okno O1- okno o odporności ogniowej EI60, możliwe jest tylko serwisowe otwieranie 

okna w klasie EI60.  Kwaterę, która może być przeznaczona do serwisowania otwierania 

należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wbudowywania.  



 

 

 

  wykładziny dywanowej jakie parametry oraz czy będzie ułożona na całej powierzchni. 
 

Odp.: Wykładzinę dywanową projektuje się tylko w części przeznaczonej do wypoczynku 

(leżakowania dzieci). Powierzchnia wykładziny dywanowej to 40m
2
 (cztery sale, 10m

2
 na 

każde pomieszczenie). 

Projektuje się wykładzinę  tekstylną  podłogowa. Kolorystyka wykładziny do ustalenia na 

etapie jej wbudowania; 

 Wykładzina dywanowa -pętelkowa strukturowana, o parametrach nie gorszych: 

 górna warstwa podłoża ISO 2424: poliester 

 dolna warstwa podłoża ISO 2424: zawierająca przynajmniej 75% materiałów 

pochodzących z recyklingu 

 metoda barwienia: barwiona w masie 

 wysokość całkowita ISO 1765: 6 mm 

 wysokość warstwy użytkowej ISO 1766: 2,8 mm 

 ciężar całkowity ISO 5843: 4100 g/m 
2
 

 gęstość runa ISO 8543: 0,127 g/cm 
3
 

 ciężar runa ISO 2424: 610 g/m 
2
 

 ciężar powierzchniowy runa ISO 8543: 355 g/m 
2
 

 liczba pęczków ISO 1763: 1580 /dm 
2
 

 klasyfikacja ogniowa EN 13501-1: Bfl - s1 

 klasa komfortu EN 1307: LC1 

 odporność termiczna ISO 8302: 0,065 m 
2
 *K/W 

 stabilność wymiarowa EN 986: ≤0,2% 

 oporność elektrostatyczna pionowa ISO 10965: ≤ 1x10 
9
 Ohm 

 tłumienie dźwięków uderzeniowych ISO 10140: 24 dB 

 redukcja hałasu ISO 354 zmierzona jako pochłanialność dźwięku w 6 

częstotliwościach Hz 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 dająca uśredniony wynik: α w 

= 0,15 

 antyelektrostatyczność ISO 6356: ≤ 2kV 

 odporna na kółka krzeseł 

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2,5% 

CCM, czystym, równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

 

 

Wójt Gminy Zagnańsk 

Wojciech Ślefarski 
( podpisana elektronicznie) 
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