Nr sprawy: DZO.290.2.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ
Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa mebli, sprzętu oraz wyposażenia hotelu:

OKŁADZINY ŚCIAN
w ramach inwestycji pn.: Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania
istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek
szkoleniowo – rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną
przy ul. Tadeusza Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śląskim ETAP II – PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA HOTELU”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.

Wymagania ogólne:

Materiały wykończeniowe muszą spełniać wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia
wnętrz i wyposażenia stałego,- o którym mówi § 258 oraz 260 Rozdz.5 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie .
W strefach pożarowych ZL I, ZL III i ZL V ( które dotyczą przedmiotowego obiektu) stosowanie do
wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego
są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. W pomieszczeniach, przeznaczonych
do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych
elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione.
Wyroby powinny być trudnozapalne , nie intensywnie dymiące. Posiadać stosowne atesty i spełniać
obowiązujące normy.
Zakup i dostawa wyposażenia hotelowego – okładziny ścian
LP
1.

Opis przedmiotu zamówienia

Uwagi / wymiary /
zdjęcie poglądowe

Wydruk wieloformatowy wraz z
montażem ( przyklejone) Projektuje
się na kondygnacjach pięter I,II,III w
pokojach hotelowych oraz na ścianie
przy windzie montaż, w formie tapety
samoprzylepnej, indywidualnie
wykonanego zdjęcia (motyw
dostarczony przez inwestora w
odpowiednich do druku parametrach),
matowego lub satynowego,
przedstawiającego 3 panoramy (3
różne wzory):
- Masywu Śnieżnika
- Zalewu Stara Morawa
- Jaskini Niedźwiedziej.
Zakłada się, że na każdym piętrze
znajdzie się inne zdjęcie.
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Wydruk winylowy na podkładzie
tekstylnym,/ płótnie (canvas );
gramatura 350 g-400g
Właściwości tapety:
• odporna na promieniowanie
UV,
• odporna na zmywanie i
szorowanie,
• odporna na uszkodzenia
mechaniczne, rozdarcia,
• bakteriostatyczna,
nieszkodliwa dla zdrowia i środowiska,
brak występowania drażniącego
zapachu, nie może zawierać
toksycznego cykloheksanolu
• trudnozapalna, nie
intensywnie dymiąca, posiadajaca
atesty p.poż, (Bs2 O) .
Podać cenę za mb wydruku
wys. 120 cm
Na wydruku przykładowe ujęcie i
zastosowanie
w pokoju hotelowym
Wysokość 120 cm
Długość około 120 mb (3 wzory po ok.
40 mb

2.

Ściana z mchu
• Wymiary 474 cm x wys. 300 cm =
około 15 m2
• Ściana wyklejona chrobotkiem
reniferowym ( projekt do
zatwierdzenia przez
zamawiającego)
• Spreparowany mech przyklejany
do płyty MDF lub PCV ,
trudnozapalna, nie intensywnie
dymiąca
• Gotowe panele mocowane do
ściany przy pomocy kleju
montażowego
Podać cenę wraz z montażem
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3.

Tapeta metalizująca w kolorze
patynowanego złota
analogiczna do Muraspec
Platinum Burnish Code : 10760
• Gramatura min. 220 g/m2
• tapeta obiektowa o
delikatnej teksturze flizeliny,
• z perłowym połyskiem,
• odporna na zmywanie,
uszkodzenia mechaniczne,
rozdarcia, zmywalna
• trudnozapalna, nie
intensywnie dymiąca,
• ( wybrany wzór i kolor do
zatwierdzenia przez
zamawiającego)
Ilość : 22 m2
Podać cenę wraz z montażem
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