
ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

1. Zalecenia dotyczące wymiany lub wzmocnienia elementów drewnianych
Kalkulację  kosztów  należy  przeprowadzić  w  oparciu  o  wizję  lokalną,  gdyż  zgodnie  z  opisem

technicznym  wymianie  podlegają  elementy  o  stopniu  destrukcji  przekraczającym  15%.  Natomiast
w opracowaniu  rysunkowym  omyłkowo  wskazano  do  wymiany  elementy  drewniane  K2-K10,  w których
stopień destrukcji w większości nie przekracza 15%.

Zamawiający  rezygnuje  z  wymiany  podbitki  drewnianej,  którą  jedynie  należy  oczyścić
i zakonserwować poprzez pomalowanie.

2. Instalacje elektryczne i oświetleniowe
Zamawiający rezygnuje z opraw oświetleniowych A.1 montowanych do szynoprzewodów. W zamian

należy wykonać oświetlenie mocowane do istniejącego stropu ze źródłem LED, IP40 o obudowie jak na
poniższej fotografii lub zbliżonej. Oprawy przedstawione na poniższej fotografii są zamontowane w budynku
nr 2 na terenie huty żelaza  w Zagwiździu,  wobec  czego istnieje możliwość  oględzin  w terenie.  Żarówki
powinny  mieć  żywotność  minimum  60000 h  i  minimalną  klasę  energetyczną  A++.  Rozstaw  lamp  do
uzgodnienia  z  Zamawiającym  na  etapie  realizacji  inwestycji.  Przewiduje  się  wykonanie  6  szt.  lamp  w
pomieszczeniu nr 1.1 i 4 szt. w pomieszczeniu nr 1.2.

Fot. 1. – Lampy mocowane do stropu.

 Zamawiający rezygnuje z opraw oświetleniowych naściennych B.1. W zamian należy zamontować
oprawy oświetleniowe ze źródłem LED, IP40 o obudowie jak na poniższej fotografii bądź zbliżonej. Oprawy
przedstawione na poniższej fotografii są zamontowane w budynku nr 2 na terenie huty żelaza w Zagwiździu,
wobec czego istnieje możliwość oględzin w terenie.  Lampy powinny mieć żywotność minimum 60000 h
i  minimalną klasę energetyczną A++. Rozstaw lamp do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji
inwestycji. Przewiduje się wykonanie 8 szt. lamp w pomieszczeniu nr 1.1 i 6 szt. w pomieszczeniu nr 1.2.



Fot. 2. – Lampy naścienne.

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne pozostaje bez zmian.

3. Wyposażenie budynku
Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje wyposażenia budynku w gabloty muzealne i  podesty na

eksponaty.

4. Inne elementy zagospodarowania terenu.
Przedmiotowe  zamówienie  nie  obejmuje  remontu  drewnianego  wału  zewnętrznego  koła

napędowego.


