
 
 

Rzeszów 15.11.2013 r. 

 

………………….. 

………………….. 

…………………. 
ZAPROSZENIE 

Firma RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. Generalny Wykonawca inwestycji: 

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych L1 i W1 z garażami podziemnymi  

i budynku usługowego BW”  

w rejonie ulic Warszawskiej i Lubelskiej w Rzeszowie 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:  

Dostawę i montaż aluminiowej ślusarki okiennej i drzwiowej dla budynku biurowego BW 

 

1. Przedmiot i zakres zamówienia : 

Dostawa i montaż aluminiowej ślusarki okiennej i drzwiowej, zewnętrznej i wewnętrznej, w systemach: 

fasadowym oraz otworowym. 

 

Wytyczne projektowe: 

a) Ślusarka w konstrukcji aluminiowej, szklona szkłem bezpiecznym, solarnym. Strona północna 

oraz cała kondygnacja parteru budynku z pominięciem szkła solarnego. 

b) Ślusarka okienna i fasadowa aluminiowa o podwyższonej izolacyjności akustycznej. 

c) Kwatery otwieralne zaopatrzone w kontaktrony z wypuszczonym przewodem o długości 10 mb 

oraz w miejscach gdzie jest potrzeba w siłowniki połączone z instalacjami oddymiania oraz 

klimatyzacji wg proj. elektryki oraz wentylacji i klimatyzacji, które w całości wraz z 

przeszkleniem ma spełniać wytrzymałość balustrady zgodnie z PN w miejscach do tego 

przewidzianych w projekcie (wytrzymałość należy udokumentować atestami i obliczeniami 

Wykonawcy). 

d) Ściana osłonowa systemowa (fasada) ciepła o szerokości zabudowy min 50mm oraz system 

witrynowy ciepły o szerokości zabudowy min 62mm wg. oznaczeń na schematach, okna i drzwi 

(otworówka). 

e) Panele aluminiowe typu np. Alucobond lub Yawal Bond oraz panele szklane nieprzezierne  

wg. schematów.  

f) Okna otwierane automatycznie w przypadku nawiewu do oddymiania. 

g) Wysokość podokiennika min. 110 cm nad wykończoną posadzką. 

h) Kolor ślusarki okiennej i drzwiowej oraz wypełnień panelami pełnymi RAL 7040. 

i) Kolor paneli międzykondygnacyjnych np. Alucobond lub Yawal Bond RAL 7012. 

j) Szkło elewacyjne przejrzyste energooszczędne. Współczynnik przenikalności energii 28% 

ograniczające niepożądane zyski energii słonecznej, z pominięciem strony północnej  

oraz kondygnacji parteru budynku.  

k) Parametry przeszkleń pomieszczeń: 

-  Szklenie fasadowe: 8 mm SunGuard SNX 60/28 HT /18/ 55.2SR lub inne o podobnych 

parametrach,  

-  Parametry: Lt=58%, Lr=13%, g=28%, Ug=1,0 W/m2xK, Rw=43 (-1,-6) dB 

l) Parametry przeszkleń na poziomie dachu (A): 

- Wymiar: 1100x1550mm: 4mm ESG/1,52PVB/4 mm ESG, Grubość: 9,52 mm, Rw = 33  

(-1,-3) dB 

- Wymiar: 2800x1550mm: 6mm ESG/1,52PVB/6 mm ESG, Grubość: 13,52 mm, Rw = 35 

(-1,-3) dB 



 

m) Drzwi obrotowe automatyczne (karuzelowe) do budynku (wejście główne) np. firmy Dorma  

lub BESAM RD3-30 Frame z wycieraczką lub innej firmy z zachowaniem odpowiednich 

parametrów, z kurtyną powietrzną wg projektu wentylacji mechanicznej, wypełnienie -  szkło 

hartowane, laminowane zapewniające bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia. 

n) Drzwi wejściowe do klatek schodowych oraz holu budynku i pomieszczeń na parterze budynku  

w systemie ślusarki aluminiowej (ciepłej) z zestawem termoizolacyjnym, 

o) Zakłada się, że drzwi na klatki schodowe posiadać będą szerokość w świetle nie mniejszą niż 100 

cm, zaś drzwi na drodze z klatek schodowych posiadać będą szerokość wymaganą dla biegów 

klatek schodowych (nie mniej niż 120 cm). Wyjścia z klatek prowadzić będą na zewnątrz  

przez zaprojektowane wiatrołapy. 

p) Klasa odporności ogniowej poszczególnych drzwi zgodnie z projektem. 

q) Wszystkie drzwi z elektrozaczepem. 

 

UWAGI:  

a) W ofercie należy podać informację o przyjętych systemach i materiałach. 

b) W przypadku doboru słupków innej szerokości rozmieścić je zgodnie z podanymi wymiarami 

osiowymi. 

c) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, oferent zobowiązany będzie uzgodnić z projektantem 

rysunki warsztatowe.  

d) Skrzydła drzwiowe wykonane z przezroczystych tafli należy oznaczyć w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z paragrafem 295 warunków technicznych, np. przez 

naklejenie lub zmatowienie pasów na szkle. 

 

2. Wykonawca: 

2.1. Dokona wraz z Zamawiającym odbioru frontu robót do wykonania zamówienia. 

2.2. Wskaże osobę odpowiedzialną za pracowników i do kontaktu na placu budowy. 

2.3. Zapewni swoim pracownikom niezbędne środki ochrony osobistej oraz szkolenia BHP. 

2.4. Zobowiązuje się do współpracy z innymi wykonawcami wykonującymi roboty na odrębne 

zlecenia Zamawiającego. 

2.5. Będzie ponosił koszty korzystania z placu budowy i zaplecza placu budowy w wysokości 1,0% 

wartości umowy netto, rozliczane z każdej faktury przejściowej. 

2.6. Kaucja gwarancyjna zostanie utworzona przez potrącenia z faktur  za  wykonane roboty 

w wysokości 5,0 % wartości netto zamówienia na zasadach opisanych w umowie. 

2.7. Zapewni sukcesywnie w terminach uzgodnionych z Kierownikiem Budowy wywóz z terenu 

budowy zbędnych własnych materiałów i odpadów. 

 

3. Ogólne warunki realizacji: 

3.1.   Terminy realizacji :  

Termin wykonania: październik – grudzień 2014 r. 

Terminy pośrednie oraz szczegóły techniczne montażu do ustalenia z Kierownikiem Budowy. 

3.2. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:  

- Kierownik Budowy mgr inż. Dariusz Mucha tel. 728 313 912  

- Kierownik Robót mgr inż. Sławomir Noworól tel. 784 980 229  

3.3. Rozliczenie za wykonane roboty fakturami miesięcznymi według procentowego zaawansowania 

robót. 

3.4. Pozostałe formalne warunki realizacji zamówienia będą zawarte w umowie przedstawionej 

Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza. 

 

4. Sposób złożenia oferty: 

4.1. Ofertę należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego lub mailowo na adres: 

agnieszka.garbacz@ry-wal.pl w terminie do 10.12.2013 r. 

4.2. Oferta ma zawierać : 

a) Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym,  

a także o dysponowaniu pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

mailto:agnieszka.garbacz@ry-wal.pl


 

b) Cenę ryczałtową netto wykonania przedmiotu zamówienia wg pkt. 1. Cenę jednostkową 

poszczególnych elementów w rozbiciu na strony elewacji zgodnie z tabelą – załącznik nr 2. 

c) W ofercie należy zamieścić poziom dopłaty za 1mb pakietu szybowego uwzględniający zamianę 

pakietów szybowych z jednokomorowych na dwukomorowe. 

 

5. Załączniki do przygotowania oferty: 

5.1. Wytyczne zawarte w niniejszym Zaproszeniu. 

5.2. Komplet dokumentacji wykonawczej budynku biurowego BW. 

5.3. Zamiany systemu ślusarki w stosunku do projektu wykonawczego - załącznik nr 1. 

5.4. Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy. 

                                                                                                          

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

OFERTA WYKONAWCY 

 

Lp. 

 

Rodzaj elementu Ilość [m2] Cena jednostkowa 

[zł netto] 

Suma 

[zł netto] 

 

1 

 

SYSTEM FASADOWY                                                                 RAZEM: 

 

 

Elewacja północna 

   

                                                                     W tym cena szkła:  

W tym cena aluminium:  

 

Elewacja południowa 

   

                                                                     W tym cena szkła:  

W tym cena aluminium:  

 

Elewacja wschodnia 

   

                                                                     W tym cena szkła:  

W tym cena aluminium:  

 

Elewacja zachodnia 

   

                                                                     W tym cena szkła:  

W tym cena aluminium:  

 

2 

 

SYSTEM OTWOROWY                                                              RAZEM: 

 

 

Elewacja północna 

   

                                                                     W tym cena szkła:  

W tym cena aluminium:  

 

Elewacja południowa 

   

                                                                     W tym cena szkła:  

W tym cena aluminium:  

 

Elewacja wschodnia 

   

                                                                     W tym cena szkła:  

W tym cena aluminium:  

 

Elewacja zachodnia 

   

                                                                     W tym cena szkła:  

W tym cena aluminium:  

 

3 

 

PANELE ELEWACYJNE                                                            RAZEM: 

 

 

Elewacja północna 

   

 

Elewacja południowa 

   

 

Elewacja wschodnia 

   

 

Elewacja zachodnia 

   

 

RAZEM: 

 

 

 



 

Dopłata za 1mb pakietu szybowego uwzględniający zamianę pakietów szybowych z jednokomorowych  

na dwukomorowe wynosi: …………………zł netto. 

Koszt montażu wynosi:……………………..zł netto. 

UWAGA: Montaż stolarki z zastosowaniem fartuchów EPDM. 

 

 


