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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020 

IDPP.III.271.13.2018         Głogówek, 09.10.2018r. 

 

 

Dotyczy: ogłoszenia nr 621313-N-2018 z dnia 2018-09-25. opublikowanego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych     

 

Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego 

budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla 

seniorów w Głogówku 
 

Zamawiający – Gmina Głogówek działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) 

informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, na które Zamawiający 

udziela odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1:   

 

Odpowiedź:   Prace remontowo- budowlane w strefie poddasza dotyczą następujących 

rozwiązań projektowych: 

 NALEŻY USUNĄĆ ZUŻYTE CZĘŚCI STAREJ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ (ZDEKOMPLETOWANE 

SZYBY WENTYLACYJNE, KONSTRUKCJĘ WSPORCZĄ, IZOLACJE), ZDEMONTOWAĆ INSTALACJĘ 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 

 PRZYGOTOWAĆ POSADZKĘ DO ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH POPRZEZ OCZYSZCZENIE Z BRUDU 

I NIECZYSTOŚCI. 

 WYKONANIE DOCELOWYCH PRAC DOCIEPLENIOWYCH Z WEŁNY MINERALNEJ TWARDEJ O 

GRUBOŚCI 15cm, SPECYFIKACJA MATERIAŁU: 
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Typy płyt WEŁNA TWARDA-15cm 

Kod wyrobu (oznacza deklarowane poziomy lub klasy 
właściwości wyrobu) 

MW-EN 13162-T3-DS(TH)-
TR7,5-PL(5)350-WS-

CS(10)40-MU1-WL(P) 

Deklarowane właściwości 
wyrobu wg PN-EN 13162 

Metoda 
badania 

Jedn. 
miary 

Poziomy lub tolerancje 

Kody klas 
lub 

poziomów 
Wartości 

Długość (klasa tolerancji 
wymiarów) 

PN-EN 822 
[%] [-] ± 2 

Szerokość (klasa tolerancji 
wymiarów) 

[%] [-] ±1,5 

Grubość (klasa tolerancji 
wymiarów)<100 mm 

PN-EN 823 
[mm/%] 

T3 
- 3mm / + 10% 

Grubość (klasa tolerancji 
wymiarów)≥100 mm 

[%/mm] - 3% / + 10mm 

Stabilność wymiarowa w 
określonych warunkach 
temperatury i wilgotności 
względnej 

PN-EN 1604 

[%] 

DS(TH) 

± 1,0 (zmiana 
grubości, 
długości i 
szerokości) 

Stabilność wymiarowa w 
określonych warunkach 
temperatury i wilgotności 
względnej 

[mm/m] 
± 1 (zmiana 
płaskości) 

Wytrzymałość na rozciąganie 
prostopadłe do powierzchni 
czołowych 

PN-EN 1607 [kPa] TR 7,5 ≥ 7,5 

Poziom obciążenia punktowego 
dla odkształcenia 5mm 

EN 12430 [N] PL(5)350 ≥ 350 

Poziom krótkotrwałej 
nasiąkliwości wodą 

PN-EN 1609 [kg/m
2
] WS ≤ 1,0 

Naprężenia ściskające przy 10% 
odkształceniu wzgl. PN-EN 826 [kPa] CS(10)40 ≥ 40 

Wartość współczynnika oporu 
dyfuzyjnego pary wodnej 

PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1 

Poziom długotrwałej 
nasiąkliwości wodą przy 
częściowym zanurzeniu 

PN-EN 12087 [kg/m
2
] WL(P) ≤ 3,0 

Współczynnik przewodzenia 
ciepła λD 

PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,038 

Reakcja na ogień 
PN-EN 13501-
1 

Od A do 
F 

Euroklasa A1 

Gęstość pozorna PN-EN 1602 [kg/m
3
] [-] 130 
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Pytanie nr 2: 

 

Odpowiedź:   Poszczególne nakłady prac budowlanych w pomieszczeniach technicznych zostały 

wkalkulowane w poszczególne pozycje KNR. Zostały one zsumowane w 

poszczególnych katalogach, np. murowanie ścian, tynkowanie, montaż kotła 

gazowego, itp. 

Pytanie nr 3: 

 

Odpowiedź:   Istniejąca konstrukcja stropów została wykonana z płyt betonowych, wypełnień 

ceramicznych oraz żelbetu. Wykończenie posadzki dotyczy wyczyszczenia 

nawierzchni z zaległych nieczystości (pyłu i odpadów budowlanych), ułożenia 

warstwy folii budowlanej- czarnej typu PE, wykonania wylewki jastrychu o gr. 4-

5cm, wylewkę należy dozbroić siatką stalową Ø3-4mm lub siatką z włókna 

szklanego.  

Pytanie nr 4: 

 

Odpowiedź:   Podnośnik dla osób niepełnosprawnych będzie obsługiwać tylko i wyłącznie 

kondygnację parterową. Tor platformy należy zainstalować na jednym biegu 

schodów, od głównego wejścia do poziomu +/-0.00 (pomieszczenia parteru). 

Pytanie nr 5: 

 

Odpowiedź:   Tak, należy uwzględnić w wycenie uchwyty dla osób niepełnosprawnych w pom. 

nr 1.18. Stosuje się następujące rodzaje uchwytów: 

 UCHWYT UCHYLNY WC- 70cm. 

 KRZESEŁKO PRYSZNICOWE- UCHYLNE. 

 UCHWYTY KĄTOWE- 60/40cm. 

 UCHWYT UMYWALKOWY- 80cm. 
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Pytanie nr 6: 

 

Odpowiedź:   Roleta PPOŻ ma na celu zabezpieczać oddzielne strefy pożarowe istniejącego 

budynku Caritasu oraz budynku domu seniora przed ewentualnym 

rozprzestrzenieniem się ognia. Należy zamontować roletę do okna o wymiarze 

180 x 180cm, klasa odporności ogniowej EI60, kurtyna rolowana okienna, montaż 

na prowadnicach z przytwierdzeniem do przegród konstrukcyjnych. Wypełnienie 

powinien stanowić płaszcz kurtyny, zamknięcie na napęd, synchronizacja z 

centralką PPOŻ. 

 


