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Wszyscy Wykonawcy 

ubiegajetcy siQ 0 udzielenie zam6wienia 

Oziatajqc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri 

publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiajqcy Miasto t6dz, Urzqd Miasta todzi, 

ul. Piotrkowska 104, 90-926 t6dz, przekazuje zapytania dotyczqce tresci specyfikacji 

istotnych warunk6w zam6wienia i udziela wyjasnieri dotyczqcych post~powania na 

"TermomodernizacjQ budynku Szkoty POdstawowej nr 130 przy ul. Gosciniec 1, 

93-645 t6dz, w ramach projektu pn. "Racjonalizacja zuzycia energii 

- termomodernizacja obiektow edukacyjnych todzi. Etap f' wsp6ffinansowanego przez 

UniQ Europejsket w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa 

t6dzkiego na lata 2014 2020, (Os Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna -

Dzialanie IV.2 Termomodernizacja budynk6w, Poddziatanie IV.2.1 Termomodernizacja 

budynk6w ZIT}". 


Pytanie nr 1 

Prosz~ 0 dopuszczenie dw6ch alternatywnych rozwiqzari. W projektach do ocieplenia 

stropodach6w wentylowanych wykorzystana jest wetna mineralna, w zwiqzku z tym, jako 

izolacj~ proponujemy materiat celulozowy, instalowany za pomocq wdmuchu. 


Parametry materiatu: 

Wsp6tczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,037 W/(m' K) 

Klasa reakcji na ogieri 8-s2, dO (spetnia wymogi § 216 ust. 2 pod wzgl~dem 


nierozprzestrzeniania ognia element6w budynk6w dla ZL I-V Oz.U. 2017 r. Poz. 2285 

w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie) 


Odpornosc biologiczna: brak rozwoju grzyb6w, plesni i insekt6w 

Wsp6tczynnik oporu dyfuzyjnego 1-2 

Opornosc wtasciwa przeptywu powietrza r ~ 6 kPa' s/m2 

Ciepto wtasciwe c 2,15 kJ/(kg*K) 

Wilgotnosc normalna 7% 

G~stosc obj~tosciowa Isofloc F 25 kgl m3 - stropodachy 


Isof/oc F posiada certyfikat CE, Europejskq Aprobat~ Technicznq, atest higieniczny nature 

plus. 


Odpowiedz: 


Zamawiajqcy informuje, iz wetna mineralna posiada klas~ reakcji na ogieri A 1 - (najwyzsza 

klasa), natomiast materiat celulozowy posiada klas~ reakcji na ogieri 8-s2, - dlatego 

zostajemy na stanowisku, aby wykonac izolacj~ zgodnie z projektem, ponadto materiat 

celulozowy pod dziataniem wilgoci ulega zbrylowaniu i traci swoje wtasciwosci termiczne. 
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Pvtanie nr 2 

Wymiana stolarki okiennej: 

Aktualna instrukcja ITB z 2016 roku, mowi, ze system potqczenia okien z murem powinien 

sktadae si~ z 3 warstw (tasm paroszczelnych, pianki oraz tasm lub kitow paro 

przepuszczalnych). W zwiqzku z tym prosz~ 0 dopuszczenie do montazu wiatro i 

wodoszczelnych tasm Siga Fentrim. 

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosz~ 0 prawne uzasadnienie, z jakich powodow 

materiat nie moze bye wykorzystany. 


Odpowiedz: 

Zamawiajqcy informuje, iz dopuszcza do montazu tasmy wiatro i wodoszczelne. 


W zwictzku z wlw odpowiedziami Zamawiajctcy nie przedtuza terminu sktadania 
i otwarcia ofert 
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