
do stosowania w istniejących budynkach. Wykonane z wysokogatunkowej blachy o podwyższonej

odporności na ścieranie i działanie crynników atmosferycznych. , Pancerz zbudowany z
aluminiorvych profil wypełnionych pianĘ poliuretanową, zwijany do skrrynki umieszczonej na
ścianie. Sterowanie ręczne.

Pytanie 4
Prosimy o wskazanie, które powierzchnie ścian konstrukcyjnych naleźy pomalować barankiem min. 2

mm wg opisu adaptacji sali kinowej (pkt V opisu projektu budowlanego).

Odpowiedź Zamawiającego
Wsrystkie powierzchnie ścian nie wykończone tkaniną winny być pomalowane farbami o fakturze
baranka w kolorach ciemnych (np. kaloryfery wraz z wnękamio w których są zamontowane, rury
przyłączeniowe i piony c.o.o kratki wentylacyjne, ościeża ściany w drnviach wejściowych).

Pytanie 5

Prosimy o wlyczne co do cokołów podłogo!\ych.
Odpowiedź Zamawiającego
CokoĘ podłogowe wys. około 5 cm z wykładziny
podłodze i podestach.

dywanowej obiektowej, idenĘcznej jak na

Pytanie 6

Czy przewidziana jest zabudowa grzejników? Jeśli tak, to prosimy o wytyczne.
Od p owiedź Zamaw iającego
Zabudowa grzejników nie jest wymagana, grzejniki i rury przyłączeniowe pomalować farbami
matowymi w kolorach ciemnych nie odbijających światła.

Pytanie 7

Czy w ofercie należy uwzględnić równiez wymianę ościeżnic/ opasek drnviowych? Jeśli tak, prosimy o

podanie grubości istniejącego muru oraz oczekiwanej kolorystyki drzwi i ościeży. Czy dla nowych drzwi
wymaganę są parametry ppoż.? Jeśli tak, prosimy o ich podanie.

Odpowiedź Zamawiającego
W ofercie należy uwzględnić wymianę istniejących drzwi pĘcinowych wraz z ościeżnicą metalową
na drzwi akusĘczne o tłumienności min. 47dB, kolor ciemny matowy, materiało z którego będą
wykonane drnvi - NRO. Ościeża muru szerokości około 40 cm, struktura barankao wymalowane w
kolorze ciemnym farbami matowymi nie odbijającymi światła.

Pytanie 8

Prosimy o podanie wl§cznych dla foteli kinowych
Odpowiedź Zamawiającego
Np. atesĘ palnośćo toksyczność, wytrrymałość tapicerki klasa Ao wytrzymałość pianki 150 tys.
cykli+inne. Szerokość fotela w osi 54 cm + 8 cm na podłokietniki z obil stron.

Pytanie 9

Prosimy o wytyczne w zakresie oświetlenia głównego i
Od p owiedź Zamaw iającego
Rysunek w załączenia.

bocznego sali kinowej.
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