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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym zapisów SIWZ na „Termomodernizacja budynku 
„Somatyk” Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie”, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy w oknach przewidzianych do wymiany należy zastosować zabezpieczenie przed otwarciem 
przez osoby niepowołane np. przez zastosowanie klamek z kluczykiem?

ODP.: Należy  zastosować  i  policzyć  klamki  z  kluczykiem powtarzalnym w 50  oknach  o  wym. 
135x195 cm w dwóch dolnych skrzydłach tj. 50x2=100 szt.

Pytanie 2
Na wykazie stolarki zaznaczono, ze w oknach należy montować nawiewniki higrosterowane po 1 szt. 
na   pomieszczenie   bez  wentylacji   mechanicznej.   Z  dokumentacji   udostępnionej   na stronie 
Zamawiającego  nie  można  określić tej  ilości.  Prosimy  o  określenie  ilości  nawiewników 
koniecznych do zamontowania.

ODP.: W każdym projektowanym oknie należy zamontować nawiewnik higrosterowany.

Pytanie 3
Prosimy o sprecyzowanie wymagań stawianych zestawom szybowym w projektowanych do wymiany 
oknach PCV. W zestawieniu stolarki podano: "szklenie szkłem bezpiecznym" natomiast w Projekcie 
Budowlanym na stronie 8 podano: "szkło niskoemisyjne 2-szybowe 4/16/4 K<=1,1 W/m2K". Czy 
należy zastosować wobec tego szybę hartowaną 4mm, czy dopuszcza się szybę klejoną 33.1 klasy 
O2 ? Szyba bezpieczna ma być zamontowana wewnętrznie czy zewnętrznie?

ODP.: Proszę zastosować w oknach standardowe pakiety szybowe,  bez konieczności  stosowania 
szkła bezpiecznego.

Pytanie 4
W przedmiarze  branży  budowlanej  w  poz.  22 przewidziano  docieplenie  ościeży  okiennych  wełną 
mineralną gr. 2cm, tymczasem w Projekcie Budowlanym na str. 5 napisano, że do dodepienia ościeży 
należy  zastosować styropian  gr.  2cm.  Prosimy o  jednoznaczne  określenie  jaki  materiał  izolacyjny 
należy przewidzieć do docieplenia ościeży okiennych.

ODP.: Do ocieplenia ościeży proszę zastosować wełnę mineralną.



Pytanie 5
W  Projekcie  Budowlanym  na  str.  6  napisano:  „Połączenia  ocieplenia  z  innymi  elementarni
budowlanymi,  takimi  jak  ościeża  okienne  i  drzwiowe,  parapety,  powinny  być wykonane  z
zachowaniem  szczeliny  wypełnionej  materiałem  trwale  plastycznym,   np.  silikonem  lub
specjalną   elastyczną   taśmą.    W narożnikach   i   dylatacjach   należy  stosować   profile
systemowe  z  siatką.  Dolne  krawędzie  elementów  wystających  należy  wykończyć profilami
okapnikowymi",  tymczasem  w  przedmiarze  brak  jest  takich  czynności.  Prosimy  o  określenie
czy  wypełnienie  ma  być wykonane  silikonem  czy  specjalnymi  taśmami,  ma  to  znaczący
wpływ  na  cenę oferty.  Jednocześnie  prosimy  o  uzupełnienie  przedmiaru  o  odpowiednie
pozycje.

ODP.: Połączenia ocieplenia z innymi elementami proszę wypełnić elastyczną taśmą (element systemu) 
i wycenić w materiałach pomocniczych.

Pytanie 6
Czy zamawiający dopuści  do zastosowanie wełnę mineralną lamelową o wymiarach 20x120x14cm?
Czy tylko o wymiarach 50x100x14 cm podaną w projekcie?

ODP.: Podany w projekcie system docieplania wełną mineralna jest przykładowy. Można przyjąć 
inny, o nie gorszych parametrach technicznych.


