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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Data Zapytania ofertowego: 10 września 2021 r. 

 

 

Pytania i odpowiedzi z 20 września 2021 r. 

 

1. Nazwa zadania 

Rozbudowa i przebudowa zakładu mięsnego w Strzakłach – roboty budowlane 

 
2. Zamawiający  

„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba / Dane kontaktowe: 

Strzakły 55 
21-560 Międzyrzec Podlaski 

Tel. +48 83 373 10 17 
Fax. +48 83 371 10 38 

E-mail: biuro@zpm-karol.pl 
 
3. Pytania i odpowiedzi 

Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą o skonkretyzowanie zapisów odnośnie wymiarów realizowanej hali. W projekcie umowy 
(par. 1, pkt. 3.1) budynek ma wymiary 20,38 m x 88,97 m, natomiast w opisie projektu architektoniczno-

budowlanego – architektura (pkt. 2, ppkt. 2.2.1) budynek posiada wymiary 110,83 m x 20,38 m. Prosimy o 
potwierdzenie, że w zakres zamówienia wchodzi cały budynek hali wraz z maszynownią chłodniczą oraz 

pomieszczeniem przeznaczonym na projektowaną stację transformatorową? 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowe wymiary budynku wynoszą 110,83 m x 20,38 m, zgodnie z opisem  

w Projekcie budowlanym. 
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W Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik 12 do Zapytania ofertowego wystąpiła omyłka, która zostanie 

skorygowana na etapie podpisywania umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana  

za najkorzystniejszą. 

Zamawiający potwierdza, że w zakres zamówienia objętego niniejszym postępowaniem ofertowym wchodzi cały 
budynek hali wraz z maszynownią chłodniczą oraz pomieszczeniem przeznaczonym na projektowaną stację 

transformatorową.  

 

Pytanie 2 

Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne na zrzut wody z kanalizacji deszczowej 

do rowu melioracyjnego? 

Odpowiedź na pytanie 2 

Zamawiający wyjaśnia, że jest w posiadaniu pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wody z kanalizacji 

deszczowej. 

 

Pytanie 3 

Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor posiada zgodę właściciela działki nr 697 na przejście przez jego działkę 

kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego? 

Odpowiedź na pytanie 3 

Zamawiający wyjaśnia, że jest w posiadaniu notarialnej zgody właściciela działki nr 697 na realizację 

przedmiotowych prac. 

 

Pytanie 4 

Prosimy o informację czy w celu opracowania kosztorysów ofertowych stanowiących załącznik do oferty 

możemy modyfikować przedmiary robót załączone do zapytania ofertowego, tzn: 

• Zmieniać obmiar pozycji kosztorysowych (z uwagi na rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, 

aneksem PB, zapytaniem ofertowym a przedmiarem, np. na rzucie aneksu architektury drzwi D7 jest 
10 szt., w zestawieniu ślusarki aneksu architektury jest 7 szt., natomiast wg przedmiaru jest ich 14 

szt.; dotyczy to równie przykładowo ilości płytek gresowych wg aneksu do PB jest ich 243,14 m2, 
natomiast w przedmiarze jest 12,49 m2), 

• Dokładać nowe pozycje kosztorysowe (jeżeli Wykonawca uzna że w projekcie występują roboty, które 

nie są ujęte w przedmiarach), 

• Usuwać istniejące pozycje kosztorysowe (jeżeli Wykonawca uzna, że w przedmiarach występują roboty, 

których brak jest w dokumentacji projektowej). 

Odpowiedź na pytanie 4 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Zapytaniem ofertowym „przedmiary robót mają charakter jedynie 

pomocniczy dla potrzeb przygotowania i złożenia ofert przez oferentów. Ostateczny zakres prac i ilości robót 
zostaną określone i wykonane przez Wykonawcę celem realizacji Przedmiotu zamówienia”. W związku  

z powyższym oferent może dokonywać stosownych zmian przygotowując ofertę. 

Zamawiający podkreśla, że zgodnie z Zapytaniem ofertowym Wykonawca za zrealizowanie Przedmiotu 

zamówienia otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z Ceną oferty. 

 

Pytanie 5 

Prosimy o rozważenie przez Inwestora rozszerzenia zakresu prac o branżę elektryczną dotyczącą wykonania 
instalacji uziemiającej przedmiotowej hali. Po wykonaniu zagospodarowania terenu (dróg i placów 

manewrowych) wykonanie uziemienia hali będzie wiązało się z rozbiórką nawierzchni już zbudowanych. 
Proponujemy również wykorzystanie słupów konstrukcyjnych jako zwodów pionowych co wiąże się z 

wykonywaniem spawów bednarki do słupa przed zabetonowaniem stopy fundamentowej, co będzie nie do 

wykonania po wykonaniu prac związanych z budową hali. W przypadku akceptacji rozszerzenia zakresu robót 
przez Inwestora o uziemienia rozumiemy, że możemy ten zakres robót dołączyć do kosztorysu ofertowego oraz 
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zwracamy się z pytaniem czy do oferty należy załączyć osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych. 

Odpowiedź na pytanie 5 

Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie zakresu zamówienia o pracę z branży elektrycznej. 

Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie prac branży elektrycznej będzie przedmiotem odrębnego postępowania 

ofertowego. Zamawiający oczekiwać będzie uzgodnienia między wykonawcami prac branży budowlanej  

i elektrycznej w zakresie prac wskazanych w treści pytania.  

 

Pytanie 6 

Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie drabinki wejściowej na dach (wg. rzutu ma być wykonana na hali, 

wg rysunku elewacji ma być wykonana na budynku biurowym, w przedmiarach jej nie ma)? 

Odpowiedź na pytanie 6 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie drabinki na dach. Jej wykonanie ma 

nastąpić zgodnie z rzutem na hali produkcyjnej. Oferent ujmuje wykonanie drabinki w kosztorysie ofertowym. 

 

Pytanie 7 

W celu weryfikacji ilości stali konstrukcyjnej w przedmiarach zwracamy się z prośbą o udostępnienie przez 

Inwestora zestawienia stali konstrukcyjnej. Dziękujemy z góry. 

Odpowiedź na pytanie 7 

Zamawiający wyjaśnia, że w Projekcie architektoniczno-budowlanym pn. „Rozbudowa i przebudowa zakładu 

mięsnego w Strzakłach” – konstrukcja, tom II, część 2 składającym się na Załącznik nr 1 do Zapytania 
ofertowego, w części rysunkowej ujęte zostały tabele z zestawieniem stali danego elementu, którego dotyczy 

dany rysunek. 

 

Pytanie 8 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków projektowych w formacie plików dwg (pliki pdf są dosyć duże 
co utrudnia analizę dokumentacji projektowej jak również wysyłanie zapytań do Dostawców materiałów) – 

dotyczy wszystkich branż (zarówno Projektu Budowlanego jak również Aneksu do PB). 

Odpowiedź na pytanie 8 

Zamawiający nie udostępnia rysunków projektowych w formacie plików dwg.  

 

Pytanie 9 

Prosimy o przekazanie profili podłużnych projektowanych sieci: kanalizacji sanitarnej, Kanalizacji przemysłowej, 

kanalizacji deszczowej, wodociągu opisujące rzędne i kolizje nowych instalacji. 

Odpowiedź na pytanie 9 

….. 

 

Pytanie 10 

W zawiązku z koniecznością wykonania podłączenia instalacji CO, CT, CWU i ZW do instalacji w istniejącej 

kotłowni prosimy o informację: 

• czy obecnie użytkowana instalacja jest przygotowana na rozbudowę,  
• czy kotłownia zakładowa ma wolne króćce przyłączeniowe dla zamontowania nowych elementów? 

Odpowiedź na pytanie 10 

Zamawiający wyjaśnia, że: 
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• obecnie użytkowana instalacja jest przygotowana na rozbudowę, 

• obecnie użytkowana kotłownia zakładowa ma wolne króćce przyłączeniowe dla zamontowania nowych 

elementów. 

 

 

                       Jan Brodawka 
…………………………………… 

                                                   (osoba reprezentująca) 

 


