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edukacyjny

działĄąc w myślań. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. tJ. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Zamawiający dokonuje zmiany treśćSIWZ.
Do załącznika nr 1 do SIWZ - dodaje slę:

s)
9)

Ściany i sufity - tynk gipsowy grubości15 mm malowany farbą lateksową odporną na szorowanie
i standardowe środkidezynfekcyjne. Sufity w koloze białym. Kolory ścianujęto poglądowo w
załączniku nr 11 do S|WZ - Projekt wnętza. Doprecyzowanie kolorów przez Zamawiającego nastąpi

w trakcie realizacji zadania.

parapety zewnętrzne pod|egają wymianie na metalowe pokryte powłoką w koloze brązowym.
parapet! wewnętrzne podlegają wymianie na parapety z konglomeratu, w koloze biaĘm, grubości

20

- 25 mm.

10) Zadanie uwzględnia montaż nowych okien w liczbie 7 szt, Zestawienie i wymiary stolarki okiennej
ujęto w S|WZ w załączniku nr 8 (Projekt budowlano-konstrukcyjny, rys. nr 1 i rys. nr 3). Stolarka
okienna typowa w kolorze białym, system profili- co najmniej pięciokomorowy, profile PCV, ilośó szyb
syntetyczny),
- co najmniej 3, uszczelki z EPDM (etylenowo-propylenowy termoplastyczny kauczuk
szyby ze szkła o współczynniku przenikania ciepła co najwyżej k=1,1 Wm'xK oraz izolacji akustycznej
nió gorszej niz Rw=30 dB. Wszystkie skzydła rozwieralno-uchylne posiadające okucia obwiedniowe
z tuńrqą ,,mikrowentylacji" umożliwiającą rozszczelnienie okna. Stolarka okienna powinna posiadaÓ

mozliwośó montaźu nawiewnika.
,11) koszty zakupu i dostawy wyposazenia w meble, drabinę strazacką+dzwon, szafki mundurowe, tablicę
multimedialną po stronie Zamawiającego.
12) Drzwi wewnętrzne prawe - 3 szt. Drzwi wewnętrzne lewe - 3 szt. Wymagania dla drzwi wejŚciowych
określonow S|WZ zał.11. Projekt_wnętrza_3.
13) Dzwi wejściowe dwuskzydłowe o konstrukcji stalowej wypełnione pianką poliuretanową, wykonane
z blachy stalowej o grubości minimum 0,6 mm, pokryte drewnopodobną okleiną PCV, wyposażone
w ościeŻnicęstalową z progiem ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami, 2 szt. wkładek, zamek główny

z

czterema ryglami, tzy zawiasy regulowane, dwa zawiasy antywyważeniowe, uszczelki. Ościeznica
wyposażona w systemową uszczelkę drzwiową. Kolor od zewnątz - brązowy. Kolor od wewnątrz
odcień szarości. Uszczegółowienie kolorystyki nastąpi na etapie realizacji zadania.
14) Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa, skzydło drzwiowe pełne, wykończone okleiną
drewnopodobną, rama skzydła z klejonki drewna iglastego, wypełnienie skzydła płyta wiórowa
otworowa wzmocniona ramiakiem wewnętznym ze sklejki, wyposażone w zamek, zawiasy, klamki
z szyldami, ościeżnicaregulowana z płyty drewnopochodnej MDF. Skzydła drzwiowe łazienkowe
wyposazone w szczeliny miedzy progami a dzwiamiw celu prawidłowej migracji powietza wewnątrz
pomieszczenia, Uszczegółowienie kolorystyki nastąpi na etapie realizaĄi zadania.

-

komgndant Mi

