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Znak: RG.271.1.2016

Chłopice, 04.04.2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania
inwestycyjnego pn.: „BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ NA DZIAŁCE NR
109/3 W BORATYNIE”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku ze złożonymi
na piśmie pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam co
następuje:

Treść zadanego pytania 1:
1.Stolarka okienna poz.64 przedmiaru :Okna stałe z PCV górą łukowe szklone szkłem
2x4m/m -23,96m2
W opisie projektu technicznego jest zapis „Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa w
kolorze brązowym, szklona szkłem metalizowanym”
a) Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zapis szkło 2x4m/m i zapis szkło metalizowane. Jakie
szkło o jakich parametrach liczyć do oferty?
b) Z czego ma być wykonana stolarka okienna i drzwiowa z PCV czy z aluminium >
c) W jakim kolorze ma być wykonana stolarka ? W opisie proj.techn. jest w kolorze
brązowym ,natomiast na wizualizacji widzimy stolarkę w kolorze białym ?
d) Z czego ma być wykonany podział okien stałych, czy mają to być szprosy (ozdoby
między szybowe) jeśli tak to jakiej średnicy, czy zastosować podział z poprzeczek
zewnętrznych z profilu tego co wykonana będzie stolarka?
e) Poz. 66 i 67 przedmiaru :Drzwi z PCV pełne z ościeżnicą, natomiast w opisie proj.
technicznego jest zapis „Drzwi zewnętrzne z zabezpieczeniem antywłamaniowym.
Prosimy o wyjaśnienie co oznacza ten zapis, czy zabezpieczenie polega na montażu
zawiasów i zamków antywłamaniowych, jeśli tak czy wymagane są atesty na
zabezpieczenia antywłamaniowe?
Czy zgodnie z zapisem przedmiaru wycenić drzwi zewnętrzne pełne bez zabezpieczeń ,
z zamkami stosowanymi przez producenta drzwi ?
f) Jeśli stolarka drzwiowa może być wykonana z aluminium, prosimy o wyjaśnienie jaki
profil zastosować twz. Ciepły czy zimny?
Treść udzielonej odpowiedzi 1:
Ad. 1a – Okna O1, O2 w budynku kaplicy należy szklić zestawami ESG 4/16/4
(od zewnątrz- szyba hartowana gr. 4mm, ramka 16mm, od wewnątrz szyba zwykła
gr. 4mm). Od wewnątrz zaleca się wykonanie szyby z powłoką refleksyjną.
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Okna O3 należy szklić zestawami ESG 6/16/6 (od zewnątrz- szyba hartowana gr. 6mm, ramka
16mm, od wewnątrz szyba zwykła gr. 6mm). Od wewnątrz zaleca się wykonanie szyby
z powłoką refleksyjną.
(szkło metalizowane posiada powłokę z tlenków metali powodującą większe odbicie
promieniowania słonecznego- mniejsze nagrzewanie pomieszczenia).
W załączeniu zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - zał. nr 1
Ad. 1b – Zaleca się wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej z PCV, ale dopuszcza się
również wykonanie z aluminium.
Ad. 1c – Kolor czerwono brązowy – RAL 8012. (uwaga ostateczny dobór kolorów może
nastąpić przy udziale projektanta i Inwestora w palecie kolorów przedstawionych przez
zwycięskiego Oferenta)
Ad. 1d – Podział okien stałych wykonać z zastosowaniem poprzeczek zewnętrznych z profilu
okiennego. Dodatkowo okna O1 (6szt.) wykonać z częścią uchylną (okno uchylne w
technologii profilu połówkowego z ukrytym skrzydłem).
Ad. 1e - Wycenić zgodnie z zapisem przedmiaru drzwi zewnętrzne pełne bez zabezpieczeń,
z zamkami stosowanymi przez producenta drzwi.
Uwaga!. W projekcie budowlanym zaprojektowano drzwi zewnętrzne wysokości 2,80m.
Dopuszcza się wykonanie podziału drzwi na część otwieraną wysokości 2,10-2,15m, oraz
część stałą nad drzwiami. Rygiel poziomy rozdzielający część rozwierną od części stałej
utworzy formę krzyża na wejściu do kaplicy.
Ad. 1f - Zaleca się wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej z PCV, ale dopuszcza się również
wykonanie z aluminium, profil ciepły (w celu uniknięcia wykraplania się pary wodnej na
powierzchni ramy okiennej).

Treść zadanego pytania 2:
1. Element kosztorysu 6. Konstrukcja dachu z pokryciem
Występują rozbieżności w gatunku blachy podanej poniżej:
a) W projekcie budowlanym zamiennym w opisie pkt.4 Dach jest blacha płaska?
b) W wizualizacji widać pokrycie dachu blachodachówką?
c) W pozycji nr 49 kosztorysu jest pokrycie dachu blachą stalową powlekaną?
d) W przekroju A-A i B-B jest blachodachówka?
Pytanie 1 Jaką blachę na pokrycie dachu kaplicy przyjąć do wyceny i jakiego koloru wg
wzornika kolorów RAL.
2. Element kosztorysy 6 Konstrukcja dachu z pokryciem
Brakuje pozycji kosztorysowej do wyliczenia konstrukcji wsporczych oraz dostawy
i montażu 2 szt. krzyży widocznych w dokumentacji i wizualizacji.
Pytanie 2 Jakie krzyże wycenić?
Prosimy o rysunek konstrukcji wsporczej i rysunek krzyży oraz z jakiego materiału
mają być wykonane i w jakim kolorze (czy tak jak w wizualizacji w kolorze blachy)
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Dotyczy powyższe 1. Krzyża na sygnaturce
2.Krzyża na wyższym szczycie połaci dachowe

Treść udzielonej odpowiedzi 2:
Ad. 1 – Zgodnie z projektem budowlanym (przekroje) należy przyjąć pokrycie dachu z blachy
dachówkopodobnej w kolorze ceglastym- RAL 8004, (uwaga ostateczny dobór kolorów może
nastąpić przy udziale projektanta i Inwestora w palecie kolorów przedstawionych przez
zwycięskiego Oferenta)
Ad. 2 – W projekcie budowlanym zaprojektowano dwa krzyże (na sygnaturce oraz na dachu
głównym). Przyjęto profil krzyży z rury o średnicy 60mm ze stali chromoniklowej. Kolor
naturalny.
W załączeniu rysunki konstrukcji montażu krzyży oraz zestawienie materiałów dodatkowych –
zał. nr 2,3,4,5.
Uwaga. Krzyże nie są elementem budowlanym. Należy je wycenić w kalkulacji indywidualnej
jako pozycję 56a.
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Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia .
Jednocześnie informuję, że ze względu na to, że wprowadzone modyfikacje nie mają
znacznego wpływu na przygotowanie oferty przetargowej zamawiający nie przedłuża
terminu składania ofert.

Wójt Gminy Chłopice
mgr Andrzej Czyż

Otrzymują:
1.BIP Urzędu Gminy Chłopice
2.a/a
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