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Dotyczy: DosteDowania prowadzoneqo w tvbi€ przetargu nieograniczonego na wYkonanie
remontu ciae6w komunikacvinvch Il- III i IV pietra w bud]'nku Wvdzialu Elektoniki.
Telekomunikacii i lnformatvki Politecbniki Gdariskiei- nr postepowania

cRzP 1253 1009/Dl ro. zP l2qlwETI/ t0.

Zgodfie z art. 38 ust. 2 uslawy Prawo zam6wieri publicznych Zamawiaj4cy infomuje, ze w
postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na'"\Tkonanie remontu ci4g6w komunikacyjnych II, I i lV pietra w budynku
Wydzialu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej,
CRZP / 25 3 / 009 lD I | 0, ZP I 20 I WETII 09 '.JJplyngly zapytal]'ia:

Pytanie:
W materialach przetargowych podano, 2e wykladzina ukladana na koD/tarzach ma mie6
odpomos6 na Scieranie gmpy P, natomiast ze wzglgdu na to, ze s4 to ci4gi komunikacyjne o
duzej intensywnosci ruchu, zaleca siq stosowanie wykladzin mocniejszych tzn. grupy T.
Wykladziny PVC klas/ikuje sig pod k4lem odpornoSci na Scieranie zgodnie z norm4 PN-EN 660
wg czterostopniowej skali T,P, M, F.
NajwyZsz4 klasg odpomodci uzyskuje siq popzez zastoso'tr'anie bogatszej mieszanld materialu w
zakresie wiEkszego udzialu polichlorku winylu (PVC)
Wykladziny z klas4 T s4 wystaxczaj{co twarde, by nie dopusz*za( do wnikania drobnej frakcji
zabrudzef w stmkturQ matedalu, t^kze Vzy braku zewnQtrznej warst\4y konserwacyjnej. Ta
cecha nie dotyczy wykladzin ,,mi8kszych", kt6re uz)4kowane bez od3wiezonej warst*ry lakieru,
moga zosta6 trwale zabrudzone.
Material z ldasqTjest bardzo odpomy na wszelkie uszkodzenia i regulame zuzycie. Ciekawostk4
jest fakt, ze wykladziny z bogal4 mieszank4 do minimum ograniczaj4 powstawanie jasnych rys w
przypadku uszkodzenia. Wynika to z fakfi, ze wypelniacze, odpowiedzialne za ten efekt w
tariszych wykladzinach, tu s4 zawaxte w skladzie jedynie w mininalnej ilo3ci.
Wykladziny z klasy T s4 produkowane na tzw. ,,prasie". Ta technologia produkcji daje idealne
wygladzenie powierzchni (w skali makro). Dziqki temu material jest bardzo wdziqczny w
utrzymaniu czystosci.

?



Dlatego wykladzina homogeniczna z gupy T daje duz{ odpomoSd !a tudne waruDki
eksploatacyjne, latwe utrzymanie czystogci otaz dobry wyglqdrtrzgz caly okes eksploatacji.

0dpowiedi:
Nie. Zamawiaj{cy nie wFaza zgody na uzycie wykladziny z grupy T.
Zamawiajqgy wymaga, aby Wykonawca uloil wykladzinq PVC hornogenicznejednowaBtwowa
gr 2 nmm, tnrdnopalnosd (DIN 4102) Bl wg EN 13501-1 Klasa Bfl-s1, v/g EN ISO 92139-l >
8kdm2, antystatycznosd (EN 1815) 2 kV, antlpoSlizgow4 EN 14041 klasa DS., klasa
(cieralno6ci EN 649 Grupa P u'g badan ITB, grupa M wedlug producent4 zgodnie z opisem w
Zalqpafku )ff do SMZ.
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