ZAŁĄCZNIK DO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
wyjaśnienia w trakcie postępowania ZP 12/2017.
Sporządzając wycenę niniejszego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ująć informacje
zawarte poniżej:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Budynek toalet nie jest objęty przedmiotem zamówienia.
Należy ująć w wycenie odkopanie fundamentów w celu wykonania ocieplenia i przy zasypywaniu należy
ułożyć uziom otokowy w odległości od 0,5 do 1,0m od fundamentu.
Obróbki blacharskie, pokrycie dachów oraz rynny i rury spustowe wykonać z blachy tytananowo-cynkowej.
Parapety ceglane oczyścić z tynku zgodnie z zakresem prac konserwatorskich. Do wykonania nowych
parapetów i uzupełnienia ubytków należy użyć cegłę pełną/licówkę stylizowaną i nawiązującą stylistycznie i
kolorystycznie do cegły wbudowanej w budynku. Zaleca się zastosowanie cegły rozbiórkowej. Ostatecznie
rodzaj cegły zaakceptowany zostanie przez nadzór konserwatorski.
W wycenie należy ująć wykonanie izolacji wykonać w części piwnicznej budynku oraz przy budynku
magazynowym przed wykonaniem ramp i pochylni.
W wycenie należy ująć zabezpieczenie powłoką pęczniejącą ogniochronną konstrukcję dachu, stropy nad
parterem i nad I piętrem oraz konstrukcje klatki schodowej.
W wycenie należy ująć malowanie pęczniejącą farbą ogniochronną konstrukcje stalową kl. Schodowej.
W wycenie należy ująć wykonanie iniekcji krystalicznej po obrysie ścian zewnętrznych piwnicznych budynku
głównego, zgodnie z wytycznymi producenta sytemu iniekcyjnego.
Należy wykonać dwie ścianki przesuwne mobilne o poniższych parametrach:
 Wysokość: 3,0m
 Długość: 2,40m
 Dźwiękoszczelność: >45dB
 System podwieszenia modułów: dwupunktowy
 Okleina zewnętrzna: laminat

10. W wycenie należy ująć montaż dźwigu towarowego o parametrach:
 Szerokość kabiny: 900mm
 Głębokość kabiny: 1000mm
 Kabina ze stali nierdzewnej
 Ilość przystanków: 2 (piwnica - parter)
 Kabina i drzwi przystankwe ocynkowane
 Drzwi przystankowe zaopatrzone w zamek
 Sterowanie: napięcie 24V
 Montaż windy w istniejącym szybie




Akustyczny sygnał przejazdu
Przyciski wezwań windy na każdym przystanku
Demontowalna półka pionowa/pozioma

11. W wycenie należy ująć wykonanie okien skrzynkowych. Skrzydło zewnętrzne z szybą pojedynczą, natomiast
skrzydło wewnętrzne z szybą zespoloną. Należy zachować wygląd zewnętrzny okien (nie pogrubiać profili,
dopuszcza się słupek ruchomy). Listwa dystansowa pomiędzy szybami w kolorze stolarki (nie srebrna).
Skrzydła okna wyłącznie rozwierane (bez uchyłu) z mechanizmem umożliwiającym zablokowanie rozwartego
skrzydła w dowolnym położeniu przy pomocy klamki.
12. Stolarkę okienną i drzwiową wykonać z drewna modrzewiowego.
13. W związku z wstrzymaniem wytwarzania dźwigów osobowych serii EasyLife proponuje się windę np. typu
GLF 81.21 MRL-MC
Udźwig:
Ilość osób:
Ilość przystanków:
Kabina:
wymiary SxGxH
ilość wejść
wykonanie

630 kg
8
2
typ TMC
1100 x 1400 x 2170 mm;
1 (nieprzelotowa)
struktura kabiny: stal nierdzewna

panele kabiny:
podłoga:
oświetlenie:
Drzwi:
wymiary SxH

szkło
guma
LED

900 x 2000 mm
rodzaj:
teleskopowe
materiał:
szkło

Szyb – wymiary:
podszybie:
450 mm
nadszybie:
2750 mm
szerokość:
1550 mm (drzwi teleskopowe)
dla kabiny nieprzelotowej
głębokość:
1750 mm (drzwi teleskopowe)
Prędkość:
0,52 m/s
Rodzaj napędu:
hydrauliczny
Zasilanie:
400V / trójfazowe
Obudowa windy ze szkła bezpiecznego
Dopuszcza się zastosowanie windy innego typu o nie gorszych parametrach.
14. Stolarkę wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym
ich zniszczeniem lub utratą tj. okna na parterze w pomieszczeniu 029, 030, 033, 035, 036, 037 wykonać w
klasie RC3 odporności na włamanie, okna na piętrze, klatce schodowej i na poddaszu wykonać w klasie RC1
odporności na włamanie.
Ponadto w ofercie należy ująć:
 wyłaz dachowy w klasie RC1 odporności na włamanie
 drzwi zewnętrzne do pomieszczenia 021, 031, 037 w klasie 3 odporności na włamanie
 roletę oddzielająca klatkę schodową i windę od pomieszczenia 010 w klasie 2 odporności na
włamanie
 drzwi oddzielające pomieszczenie 019 i 021 wyposażyć w zamek w klasie 4 zabezpieczenia
 drzwi pomiędzy klatką schodową i pomieszczeniem 104 wyposażyć w zamek w klasie 4
zabezpieczenia
 drzwi pomiędzy klatką schodową i pomieszczeniem 106 w klasie 2 odporności na włamanie
 drzwi pomiędzy pomieszczeniem 102 i 115 w klasie 2 odporności na włamanie
 drzwi pomiędzy klatką schodową (pom. 202) i poddaszem nieużytkowym w klasie 2 odporności na
włamanie
 drzwi pomiędzy klatką schodową (pom. 201) i poddaszem nieużytkowym w klasie 2 odporności na
włamanie
15. Należy zastosować stolarkę o współczynniku przenikania ciepła:
 dla okien zewnętrznych U ≤ 1,1 W/m2*K, z opcją rozszczelniania;
 dla drzwi zewnętrznych U ≤ 1,5 W/m2*K.
16. Na rysunku branży elektrycznej numer E4a w Sali wystawowej numer 104 znajdują się trzy „oprawy w
wagonie” - oprawa kinkiet ścienny K1 - montowana do sufitu.
17. Sieć telefoniczną i strukturalną należy wykonać w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z projektem
wykonawczym branży elektrycznej.
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