
                                                                           
                                                             

 
 

 
   

  
 
 

 

Dotyczy:  Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji 
kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych 
 

Szanowni Państwo, 

 

W związku z w/w postępowaniem oraz chęcią przygotowania rzetelnej oferty zwracamy się 

z prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii: 

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie bariery całoszklanej na klatce schodowej „b”, 
której wytrzymałość na działanie siły prostopadłej do płaszczyzny balustrady wynosi 1 
kN/m? 

 
WYTRZYMAŁOŚĆ POWINNA WYNOSIĆ 1,5 Kn/m ZGODNIE Z NORMĄ 
 

2. Prosimy o podanie z jakiego gatunku stali mają być wykonane elementy balustrady 
i poręczy na klatce schodowej „b”. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie stali 
OH18N9? 

 
DOPUSZCZAMY STAL OH18N9 
 

3. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie witryn szklanych w konstrukcji aluminiowej 
o współczynniku izolacyjności akustycznej Rw>=32 dB? 

 
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA POWINNA POZOSTAĆ ZGODNIE Z 
PROJEKTEM 

4. Prosimy o podanie do jakiej klasy nośności ogniowej R należy zabezpieczyć stalowe 
konstrukcje wsporcze urządzeń wentylacyjnych na poddaszu 

 
KLASA R60 
 

5. Czy w cenie oferty należy uwzględnić zabezpieczenie ogniowe stalowego szybu dźwigu 
windowego? Jeśli tak to prosimy o podanie wymaganej klasy nośności ogniowej. 

 
KONSTRUKCJA SZYBU BEZ WYMAGAŃ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 
 

6. Kto ponosi koszty związane z zapewnieniem nadzoru archeologicznego? 
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PYTANIE DO INWESTORA 
 

7. Czy zakres zamówienia obejmuję montaż siłowników w istniejących oknach w ilości 6 szt., 
zgodnie z zestawieniem stolarki? W/w prace nie są ujęte w przedmiarze robót. 

 
TAK -  NALEŻY UWZGLĘDNIĆ SIŁOWNIKI 
 

8. Prosimy o podanie specyfikacji dla nowoprojektowanego parkietu na poddaszu. 
 
Parkiet dębowy klasy I, układany na pióro i wpust, gr. 22mm, sortowany, 
bez sęków i dużych różnic kolorystycznych. Deszczułki 6x40 cm. 
Układany na klej – stosować kleje trwale elastyczne. 
Po ułożeniu cyklinowany. Lakierowany lakierem podkładowym i 2 krotnie 
lakierem nawierzchniowym, wykończenie półmat. Lakier powinien 
posiadać atest antypoślizgowości odpowiedni dla budynków 
użyteczności publicznej. 
 

9. Czy zakres robót obejmuję dostawę i montaż okna O2 przy pomieszczeniu zmywalni 
naczyń na parterze? Jeśli tak to prosimy o podanie specyfikacji. W/w prace nie są ujęte w 
przedmiarze robót oraz zestawieniach stolarki. 

 
TAK, OKNO, DREWNIANE, OTWIERANE, SZKLONE SZKŁEM 
POJEDYNCZYM, BEZPIECZNYM, 50X50CM 

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 

 

Z poważaniem, 

 

 

 


