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Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
im. Witolda Lutosławskiego w Nysie 

ul. Rynek Rolny 2 , 48-300 Nysa 

 

PSM.271.1.2020              Nysa, dnia 30 listopada 2020 r.  

 

Wykonawcy,  którym przekazano SIWZ  oraz strona 
internetowa na której została udostępniona SIWZ.  

 
Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn.:„Modernizacja Sali Koncertowej w Państwowej 

Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego Nysie 

 
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (w treści Pzp.) 
Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

 
Pytanie nr 1 
Zgodnie z pozycją 43 przedmiaru robót remontowych Wykonawca ma dostarczyć 8 szt okiennic. Proszę o ich 
zestawienie lub wymiary. 
Odpowiedź: 
Okiennice zgodnie z opisem 
Na okiennice jako element scalony (A.b.5) składają się 4 pozycje, przy czym  
– poz. 43 przedmiaru robót dot. samych konstrukcji okiennic wewnętrznych wraz z ramą 
Załącznik: ZAŁĄCZNIK schemat gabarytowy okiennicy. 
 
Pytanie nr 2  
W opisie podłogi audytorium scharakteryzowano wymianę parkietu na nowy: PARKIET DĘBOWY LITY, 
LAKIEROWANY, klepka 16x70x500 mm w klasie natur/selekt – bez bieli, z następnie opisano etapy jak dla 
PARKIET DĘBOWY LITY , SUROWY. Czy Wykonawca może zastosować PARKIET DĘBOWY LITY LAKIEROWANY 
O WYMIARACH 16x70x490 mm układając go na gotowo. 
Odpowiedź: 
Wykonawca może zastosować parkiet lity dębowy o wymiarach 16x70x490 mm w klasie jak opisano w 
projekcie;  

 
Pytanie nr 3   
Czy do wykończenia parkietu ma być użyty system  lakierów przeciwpożarowych, aby zabezpieczenie podłogi 
do min. REI 30. 
Odpowiedź: 
Wymagania minimalne dla systemu lakierów dla parkietu przyjęto w projekcie jako przeciwpożarowy do 
REI30 w zakresie sceny podniesionej i schodów na scenę. W zakresie audytorium należy przyjąć jak wyżej w 
celu utrzymania takiej samej optyki materiału okładziny posadzek;  
 
 
Pytanie nr 4  
Brak opisu wyposażenia ruchomego tj. foteli. Proszę o udostepnienie  informacji  m.in. wymiary,  rodzaj 
materiału, kolor. 
Odpowiedź: 
 
Specyfikacja w przypadku dostawy nowych foteli 
Wymiary fotela: : głębokość fotela max 70 cm. Fotel w rzędzie jako indywidualny, szerokość od 50 do max 
60cm, łączony łącznikiem demontowalnym.  
Konstrukcja nośna: : sklejka bukowa lub drewno lite liściaste (buk). 
Siedzisko: konstrukcja nośna: sklejka bukowa lub drewniana z drewna litego liściastego (buk) pokryta pianką 
o min gr. 50 mm formowaną na zimno w formach i tapicerowane tkaniną.  
Oparcie: Tylna część oparcia tapicerowana; Przednia część oparcia tapicerowana pokrytych  
pianką o gr. minimum 50 mm formowaną na zimno i tapicerowane tkaniną. 
Podłokietniki: Wykonane z elementu sklejkowego lub litego liściastego; 
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Tapicerka:  o wytrzymałości 100 000 cykli w skali Martindale, skład materiałowy 100% PES lub mieszanki o 
udziale min 50%PES, , gramatura min 390 gr/m2, odporność na pilling wg normy EN ISO 12945-2: 4-5 lub 
równoważnej, odporność koloru na światło wg normy EN ISO 105-B02: 4-5  lub równoważnej. 
WYMAGANE ATESTY i DOKUMENTY: 
atest higieniczny 
Palność sklejki/konstrukcji litej, układu tapicerskiego  
Karta katalogowa wzorcowej tapicerki 
 
Opcja wyceny dostawy nowych foteli 
Producent np. FAMEG  
Wybarwienie: BUK standard: miodowy  
Kolory tapicerki w kategorii B: TOKYO T, braveheart 26 Cardinal 
zapytanie o możliwość realizacji w tkaninie (grupa II) NORDIC 131, NORDIC 130 
 
 
OPCJA 1 – przykład standardu 

 
 
 
OPCJA 2 – przykład standardu 
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W przypadku renowacji foteli wcześniej użytkowanych w sali 
 
a)  typ pianki tapicerskiej wysokoelastyczne trudnopalnej RF 

Parametr pianki tapicerskiej o parametrach min lub wyższych: 
Gęstość wg PN-EN ISO 845 min 32.5-35 kg/m3 
Sztywność 40% wg PN-EN ISO 3386-1  min 3.2-4.2 kPa 
Odkształcenie trwałe wg PN-EN ISO 1856 nie więcej niż 6% 
Odbojność wg PN-EN 8307 nie mniej niż 45% 
Wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 1798 nie mniej niż  110 kPa 
Wydłużenie względne przy zerwaniu wg PN-EN ISO 1798 nie mniej niż 70% 
np. EUROFOAM Pianka min. RF 3535, lub gęstsze tj. RF 4040, RF 5060 

 
b) bejca w standardzie SOPUR dobrana kolorystycznie do 3 próbek wzorcowych  

elementów drewnianych systemu HARMONIUM  
lakier w standardzie UNIEPAL DREW SPECIAL - FR 

 
c) materiał tapicerski:  

odcień karminowa czerwień  
np. NORDIC 131(karta produktu w załączeniu) - ewentualnie odcień NORDIC 130  
trudnozapalność: EN 1021 1-2 (papieros – zapałka) 
odporność na ścieranie 100 000 cykli  

 
d) kolejność prac: 

- zdemontować elementy tapicerskie 
- oczyścić mechanicznie lub chemicznie z powłok  
- ocenić sztywność ewentualnych połączeń wczepów - w razie potrzeby rozkleić,  

uszczelnić gniazda 
- wymienić elementy połączeń mechanicznych - śruby, w razie potrzeby rozwiercić  
-  szlifować, - głębokie uszkodzenia wypełnić  
- lakierować lakierami wodnymi zabezpieczającymi do NRO - bejca w kolorze miodowym,  

 
UWAGA:  
dla foteli zarówno w przypadku renowacji jak i zakupu nowych zgodnie z punktem  
OPISEM PROJEKTU MODERNIZACJI SALI KONCERTOWEJ rozdział 5.4, dział XI  
należy zapewnić warunki zawarte w pkt.1-5;  
 
ZAŁĄCZNIK karta materiału tapicerskiego NORDIC 131 
 
 
Pytanie nr 5  
W opisie podane są dwa sposoby podwieszenia sufitu tj. za pomocą wieszaków i profili giętych, oraz za pomocą 
ukształtowanych szablonów z płyty Duripanel. Który z nich ma  zastosowanie w projekcie? 
Odpowiedź:  
Do systemowego rozwiązania np.SINIAT opisanego w projekcie ze względów akustycznych w celu 
usztywnienia kolebki sufitu dodatkowo zastosowano w formie  szablonów wiązary usztywniające w rozstawie 
zaproponowanym na rysunku schematu  sufitu.  
Zatem zmodyfikowano systemowe rozwiązanie: zamiast profili giętych podwieszonych za pomocą 
wieszaków noniuszowych – wiązary usztywniające. Pozostałe elementy należy 
wykonać jako systemowe.  
Wiązary należy stabilizować poprzecznie do kierunku systemowych profili nośnych.  
Zaproponowano rozwiązanie łatwiejsze wykonawczo w celu wykształcenia kolebki, której  
trudność wykonawczą stanowią liczne wnęki związane z klimatyzacją/wentylacją;  
 
Pytanie nr 6  
Czy Zamawiający uzna referencję ? 
- wykonanie remontu Sali widowiskowej w budynku użyteczności publicznej na kwotę 995.000 zł 
Wraz z referencjami na: 
- wybudowanie obiektu użyteczności publicznej na kwotę 3.230.000 zł 
Odpowiedź: 
Nie. Warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.  
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Pytanie nr 7  
Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 
(COVID19) i faktem, że jest coraz więcej przypadków zakażeń na terenie powiatu , gdzie nasze 
przedsiębiorstwo prowadzi działalność, co ma istotny wpływ na właściwe, kompletne przygotowanie ofert w 
postępowaniu, z uwagi na zmianę organizacji pracy u wykonawców (w tym praca zdalna oraz dostosowanie 
procesu pracy do warunków sanitarnych), proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
wydłużenia terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu. 
Odpowiedź  
Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
 
 
Przedmiotowe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

 

 

 

         Dyrektor 
Janusz Dąbrowski 
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MODERNIZACJA SALI KONCERTOWEJ

OKIENNICE - SCHEMAT
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RAMA OKIENNIC  WEWNĘTRZNYCH - ZAMKNIĘTE / OTWARTE

przylga

skrzydła
skrzydła

wysokość górnego profilu ramy ramy z przylgą dostosować do strzałki

otworu zapewniając możliwość otwarcia 90°

sytuować okiennicę w otworze okiennym od strony wewnętrznej

skrzydła w pozycji otwartej nie powinny wystawać więcej niż

maksymalna głębokość obudów akustycznych ścian tj. 52 cm od lica

ścian wewnętrznych

uwaga:

wnęki okienne o różnych wymiarach - podano uśredniony wymiar;

przed wykonaniem należy pobrać wymiary z każdej wnęki okiennej;

Standard i uwagi funkcjonalne zgodnie z pkt. 5.3.1.5 pt. OKIENNICE
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NORDIC

Charakterystyka Techniczna

Skład: 50% POLIESTER, 35% AKRYL, 15% POLIAMID

Szerokosc: 140 cm. UNE 400335

Waga m2: 410 gr/m2

Odpornosc na drapanie: > 20 N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Przesuwalność nitek: Osnowa: < 4 (BS 3320) Wątek: < 6 (BS 53868) PR
EN ISO 13936-2 (mm)

Odpornosc na rozciaganie: > 350,0 - UNE EN ISO 13934-1 (N)

Odpornosc na tarcie: 100.000 cykli UNE EN ISO 12947

Odpornosc na pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Trwałosc barwnika na tarcie: 4 dobra (ISO 105-X12)

Trwałosc barwnika na swiatło: 6 dobra (ISO 105-B02)



NORDIC 101 NORDIC 104 NORDIC 108 NORDIC 111

NORDIC 113 NORDIC 114 NORDIC 115 NORDIC 116

NORDIC 117 NORDIC 118 NORDIC 119 NORDIC 120

NORDIC 121 NORDIC 125 NORDIC 127 NORDIC 128

NORDIC 129 NORDIC 130 NORDIC 131 NORDIC 132

NORDIC 901 NORDIC 904 NORDIC 907 NORDIC 909
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