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Do zainteresowanych
Oferentów
Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z postępowaniem
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę i remont pomieszczeń
szkolnych Zamawiającego na potrzeby oddziałów przedszkolnych i edukacji klas
wczesnoszkolnych I-III” w nawiązaniu do przesłanego 4 lipca 2017 r. pytania wyjaśnia jak
niżej:
Pyt.: „Jakie minimalne parametry powinna posiadać wykładzina podłogowa ?”
Odp.: W treści w pkt. 14 pn.: „Dane techniczne” (str. 20) Opisu Technicznego
do projektu wykonawczego architektonicznego (…) – zał. Nr 8 do SIWZ, ujęto
następujące dane:
„Posadzka:
Wykładzina PCV rulonowa (sale zajęć, pomieszczenia pomocnicze, komunikacja):
- obiektowa wykładzina rulonowa z wysokiej jakości PCV gr. minimum 2 mm, (klejona
klejem do wykładzin zalecanym przez producenta), o właściwościach:
- zabezpieczenie wykładziny – powłoką ochronną pokryta fabrycznie poliuretanem PUR
w sposób nie wymagający dodatkowej konserwacji,
- grubość całkowita wykładziny EN 428 – minimum 2,0 mm,
- grubość warstwy użytkowej EN 429 - 0,7 mm,
- klasa antypoślizgowości EN 13846, DIN 51130 – R10,
- klasa ścieralności EN 660-1 – grupa T,
- reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfls1,
- odporność na krzesła na kółkach EN 425,
- wykładzina akustyczna,
- zabezpieczenie bakteriostatyczne,
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- odporność na zaplamienia EN 423 – dobra,
- tłumienie odgłosów uderzeniowych EN ISO 717-2 – 15dB,
- szerokość rolki 200 cm.
Układanie wykładziny PCV:
- układanie w/g wytycznych wybranego systemu z wywinięciem na ścianę wys. 10 cm,
- wykonanie styku posadzki ze ścianą w sposób bezspoinowy z wyobleniem,
umożliwiającym jego mycie i dezynfekcję, zastosować systemowe listwy wyobleniowe
PCV do wykładzin PCV,
- zalecane wykonanie strefy brzegowej w innym kolorze – pas szer. około 30 cm,
- montaż wykładziny na wylewce samopoziomującej gr. 0,5 cm,
- montaż wykładzin w/g zaleceń producenta, wykonanie przez specjalistyczną firmę.”
Ponadto, Zamawiający stosownie do postanowień wynikających z art. 38 ust. 4
ww. ustawy, w cz. XIX „LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ”
dotychczasowa treść w brzmieniu:
„Załącznik nr 6 – ------------”
otrzymuje brzmienie:
„Załączniki nr 6 – dokumentacja techniczna”.
Zamawiający zamieszcza dodatkowe dane techniczne stanowiące grupę załączników ujętą
jako załączniki nr 6 do SIWZ oraz zachęca do uwzględnienia przez potencjalnych oferentów
postanowień wynikających z cz. III pkt 2 – zdanie ostatnie SIWZ, zgodnie z którym:
„Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej”.
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