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Załącznik nr 13 do SIWZ 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

do dokumentacji projektowej dla realizacji robót budowlanych dla zadania 
inwestycyjnego pn.: Budowa sali koncertowej przy Państwowej szkole Muzycznej I st. 

im. W. Lutosławskiego w Zambrowie  
 
 
 
Dot: opisu technicznego projektu architektoniczno – budowlanego (Załącznik nr 12.1 – 
F) :  
Zamawiający informuje, że prawidłowy opis w pkt. 5.2 na stronie 35 brzmi: 
Drzwi D1-D6 i D9 – płytowe drewniane oraz indywidualne drewniane. Stolarka drewniana – 
kolor dąb w okleinie naturalnej włącznie z drzwiami zewnętrznymi do sanitariatów 
(sanitariaty wewnątrz – białe).  
 
 

Dot. stolarki okiennej (Załącznik nr 12.1 – K1. rys. K.1.13 stolarka. ):  

Zamawiający informuję, iż: 
- okno O2 ze względu na wietrzenie klatki schodowej należy przyjąć zgodnie z 

projektem tj. fix + część otwieralną. 
- okno O3 na piętrze: fix + część otwieralna; okno O3 na parterze nieotwieralne tj. 2 x 

fix (zgodnie z projektem). 
- okna O4 należy przyjąć następująco: dwa najbliższe istniejącego budynku 

nieotwieralne tj. 2 x fix (EI60) i okno trzecie zwykłe otwieralne jak w wykazie stolarki 
- jedne z okien O5, które jest klasy EI60 nieotwieralne tj. 2 x fix. Pozostałe okna O5 nie 

mają wymagań p.poż. 
- DF – niezmienny jest otwór w świetle muru tj. 145 cm. Umieszczenie fasady 

aluminiowej DF (w świetle czy na zewnątrz) do ustalenia z producentem fasad. 
 
 
Dot. stolarki okiennej (Załącznik nr 12.1 –F) :  
Zamawiający informuje, że opis stolarki okiennej (w opisie technicznym  projektu 
architektoniczno – budowlanym na stronie 34) dotyczy zwykłych okien, bez wymagań p.poż i 
akustyki.  
 
5. Stolarka 
5.1.a. Okienna 
dwuszybowe lub trójszybowe aluminiowe 

- szyba – zespolona, jedno lub dwu komorowe. 
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- współczynnik infiltracji powietrza a=0,5 do 1,0 m3/m h daPa 2/3 – wg PN-91/B-
02020. 

- współczynnik U / dawny k < 1,1 W/m2xK 
- współczynnik izolacyjności akustycznej – R,

A1 > 40 dB – sale ćwiczeniowe 
Wszystkie okna zaopatrzone w nawiew regulowany lub zgodnie z PN roszczelnienie stolarki 
zapewniające ww. infiltrację powietrza /a = 0,5 do 1,0 m3/m h daPa 2/3. 
Dodatkowo zastosować nawiewniki higrosterowane.” 
 
 
 
Dot: krat rolowanych wewnętrznie i żaluzji wewnętrznych pionowych. 
Zamawiający informuje, iż żaluzje wewnętrzne pionowe należy wykonać „na wszystkich 
oknach w salach ćwiczeniowych i socjalnych”. Przedmiar podaje ilość żaluzji. Sale 
ćwiczeniowe to: Sala rytmiki ( nr 1/11) – 3 okna, sala dydaktyczna ( nr 1/3) – 3 okna, sala 
dydaktyczna ( nr 2/3) – 3 okna, pom. socjalne to garderoba ( nr 2/5) – 2 okna. Razem 11 
okien.  
Zamawiający wskazuje rownież które pomieszczenia na parterze i piwnicy chce chronić 
poprzez zastosowanie krat rolowanych wewnętrznych na oknach. Założono, iż będą to 
pomieszczenia magazynu (nr 1/5) – 2 okna i pom. sali rytmiki ( nr 1/11) – 3 okna. Razem 5 
szt. i tyle określa przedmiar.  
  


