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      Zamieszczenie na stronie Zamawiającego 

 

 

 W odpowiedzi na złożone pytania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na „Budowę Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie”, 

Gmina Rymanów wyjaśnia co następuje: 

 

 

I. Złożone zapytania: 

 

I  Dotyczy kosztorysu elektrycznego: 

l. Poz. 2.047 - Proszę o podanie typu żyrandola lub producenta 

 

II. Dotyczy kosztorysu budowlanego: 

1. Poz. 24 - Proszę o podanie twardości styropianu, FS -15 czy FS - 20 

2. Poz. 61 i 62 - Proszę o podanie prawidłowego obmiaru dla tych pozycji 

3. Poz. 86 - Proszę o podanie rodzaju pokrycia dachowego ze względu na 

różnice pomiędzy kosztorysem, opisem technicznym a rysunkami.  

W kosztorysie występuje „blacha powlekana dachówkowa" ,a opisie 

technicznym „blacha płaska ocynkowana" natomiast na rysunku nr 12 „ blacha 

aluminiowo - tytanowa". 

4. Poz. 111 do 114. - Proszę o podanie ilości stolarki drzwiowej , którą należy 

wycenić ze względu na różnice pomiędzy kosztorysem, zestawieniem stolarki a 

rysunkami nr. 6 i nr 2 

5. Poz. 119 - Proszę o podanie rodzaju płyt gipsowo kartonowych . Wycenić 

jako zwykłą 12,5mm czy ognioodporną 12,5mm 

6. Poz. 139 - Proszę o podanie grubości styropianu i jego twardości 

7. Poz. 164 do 171 - Proszę o podanie koloru tynku akrylowego lub grupę 

kolorystyczną 

8. Jakiego rodzaju papy przewidziano do wykonania izolacji p-w wilgociowych?   

(z poz. przyjętych w materiałach przetargowych wynika zastosowanie papy 

izolacyjnej, a innego rodzaju - termozgrzewalna - z PT.) 
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9. Jakiego rodzaju kształtki Schiedla przewidziane są do wykonania 

przewodów kominowych?                                                                                  

10. Proszę o opis krzyża, gdyż na podstawie dostępnych danych prawidłowa jego 

wycena jest niemożliwa                                                                                              

11. Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju pokrycia dachu, gdyż występuje 

rozbieżność pomiędzy opisem w PT (blacha tytanowo- cynkowa) a kosztorysem 

(blacha dachówkowa powlekana)                                                                                

12. W poz. 119 jakie mają być płyty GK? (ogniochronne?)                                         

13. Proszę o określenie koloru wypraw elewacyjnych                                                14. 

Proszę o sprecyzowanie rodzaju drewna, koloru, zastosowanego szkła i podziału 

płaszczyzn stolarki 0okiennej i drzwiowej (imitacja szczeblin czy rzeczywiste?) 

 

 

II. Udzielone odpowiedzi: 

 

I  Dotyczy kosztorysu elektrycznego: 

Ad.1 - Żyrandol ozdobny - ze względu na trudność opisu do wyceny, należy 

przyjąć w kosztorysie cenę żyrandola 5000 zł netto 

 

II. Dotyczy kosztorysu budowlanego: 

Ad. 1 - Styropian FS - 20 

Ad. 2 - W kosztorysie ofertowym należy przyjąć poz. 61 i 62 tak jak w 

przedmiarze 

Ad. 3 - Należy przyjąć blachę płaską powlekaną 

Ad. 4 - Do wyceny należy przyjąć ilości jak w przedmiarze 

Ad. 5 - Należy przyjąć płytę ognioodporną 

Ad. 6 - Należy przyjąć FS -20 gr. 10 cm 

Ad. 7 - Tynk akrylowy - grupa kolorystyczna 2 

Ad. 8 - Należy przyjąć papę termozgrzewalną 

Ad. 9 - Należy wycenić na podstawie przedmiaru i projektu 

Ad. 10 - Należy przyjąć krzyż ze stali chromoniklowej 

Ad. 11 - Należy przyjąć blachę płaską powlekaną 

Ad. 12 - Należy przyjąć płytę ognioodporną 

Ad. 13 - Tynk akrylowy - grupa kolorystyczna 2 

Ad. 14 - Według przedmiaru, imitacja szczeblin. 

 

 

 

 

           Burmistrz Gminy 

                Jan Rajchel 


