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Wyjaśnienia treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia.

Zapytanie nr 1
Proszę o wyjaśnienie różnic pomiędzy treścią zawartą w opisie technicznym dotyczącym architektury a 
przedmiarem robót. Z opisu technicznego dot. architektury pkt. 3.2. wynika, że warstwa konstrukcyjna 
wykonana jest z bloczków ceramicznych grubości 25 cm, a z przedmiaru – z bloczków SILKA gr. 25 cm. 
Odpowiedź nr 1
Do budowy ścian zewnętrznych zewnętrzne należy stosować bloczki ceramiczne gr 25cm. Dla 
potrzeb projektu przyjęto bloczki POROTHERM 25 (lambda max: 0,283 ).
Zapytanie nr 2
Proszę o wyjaśnienie różnic pomiędzy treścią zawartą w opisie technicznym dotyczącym architektury oraz 
opisie  technicznym dotyczącym konstrukcji.  W pierwszym z  nich  w  pkt.3.2  napisane  jest,  że  ściany 
zewnętrzne  ocieplone  są  z  wełny  mineralnej  grubości  10  cm  z  dodatkową  2  centymetrową  pustką 
wentylacyjną,  natomiast  w  opisie  konstrukcja  w  pkt.  6.6.1.  ocieplenie  ma  gr.  13  cm.
Odpowiedź nr 2
Ocieplenie ścian zewnętrznych - należy stosować ocieplenie ścian 13 cm styropianem (lambda 
max: 0,045) bez dodatkowej pustki wentylacyjnej.
Zapytanie nr 3
Proszę  o  wyjaśnienie  różnicy  w  opisie  technicznym  dot.  architektury.  W  pkt.  3.2.  w  opisie  ścian 
zewnętrznych mowa jest o ociepleniu za pomocą wełny mineralnej o gr. 10 cm z dodatkową pustka.
Odpowiedź nr 3
Ocieplenie ścian zewnętrznych - należy stosować ocieplenie ścian 13 cm styropianem (lambda 
max: 0,045) bez dodatkowej pustki wentylacyjnej.
Zapytanie nr 4
Proszę o  wyjaśnienie  różnic  pomiędzy  opisem technicznym dotyczącym architektury  i  konstrukcji.  W 
pierwszego wynika, że ściany działowe mają być wykonane z bloczków ceramicznych gr. 12 cm natomiast 
w opisie technicznym dotyczącym konstrukcji napisane jest, że ścianki działowe mają być wykonane z 
betonu  komórkowego  odmiany  600.  
Odpowiedź nr 4
Ściany wewnętrzne działowe - proszę zastosować materiał wygodniejszy w użyciu. Proponujemy 
analogiczny do ścian zewnętrznych, czyli bloczki ceramiczne.
Zapytanie nr 5
Proszę o wyjaśnienie czy do izolacji dachu należy zastosować wełnę mineralną tak jak to np. na rysunku 
A.07  czy  płyty  styropianowe  podwójne  laminowane  tak  jak  jest  to  w  specyfikacji  
Odpowiedź nr 5
Do ocieplenia dachu należy stosować wełnę mineralną w płytach (lambda dla płyt z wełny 
mineralnej ze szczelnym ułożeniem z przewiązaniem spoin: 0,042) z zastosowaniem szczeliny 
wentylacyjnej 2cm pod pokryciem.
Zapytanie nr 6
Proszę  o  podanie  wielkości  współczynnika  λ  dla  materiałów  termoizolacyjnych
Odpowiedź nr 6
wyszczególnione powyżej.
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