Pisz, dnia 22 maja 2013r.

-WykonawcyOr.272.1.9.2013
Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w dniu 20 maja 2013 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści
SIWZ w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Termomodernizacji
budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach” o następującej treści:
1. Jakie są wymagania dotyczące parametrów okien:
- okna 5 czy 6 komorowe?
- jaka powinna być minimalna szerokość ramy?
- pakiety dwu czy trzy szybowe (jaki współczynnik)?
- jaki powinien być współczynnik przenikania ciepła dla pakietu, a ile dla całego okna?
Odpowiedź do pytania 1:
Podstawowe parametry okien:
- współczynnik Ukmax dla każdego całego elementu okiennego nie więcej niż 1,3 (W/m2.K),
- szerokość ram okiennych około 8 cm.
2. W których oknach należy zastosować cięgno do otwierania z poziomu podłogi?
3. Proszę o podanie dokładnej ilości cięgien do otwierania z poziomu podłogi?
4. Jakie należy zastosować cięgna elastyczne montowane do ściany, czy cięgno sztywne montowane do ramy okiennej?
Odpowiedź do pytania 2, 3, 4:
Wszystkie okna muszą się otwierać z poziomu podłogi.
Rodzaj cięgien ma umożliwić bezpieczne otwieranie z poziomu podłogi.
5. W jakiej klasie powinien być profil okienny klasa „A” czy „B”?
Odpowiedź do pytania 5:
Profil okienny w klasie „A”.
6. Czy można zastosować standardowe nawiewniki (nie automatyczne)?
7. Jeśli nawiewniki automatyczne to higrosterowane czy ciśnieniowe ?
Odpowiedź do pytania 6 i 7:
W oknach należy zastosować nawiewniki automatycznie higrosterowane.
8. Czy w oknach koniecznie należy zastosować stopniowanie rozwarcia skrzydła i we wszystkich skrzydłach?
Odpowiedź do pytania 8:
Skrzydła okienne otwierane powinny mieć ogranicznik otwarcia okna do kąta 900.
Skrzydła okienne uchylno - otwierane powinny mieć dodatkowo stopniowane uchylanie.
Okna uchylne ozn. 06 powinny mieć możliwość całkowitego uchylenia - otwarcia elementu.
9. Wrota garażowe mogą być uchylne czy jako drzwi dwuskrzydłowe?
Odpowiedź do pytania 9:
Wg dokumentacji projektowej wrota garażowe są dwuskrzydłowe rozwierane.
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