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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestuj ca w obszary wiejskie”. 

Operacja maj ca na celu  

wspó finansowana jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach poddzia ania  

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Data Zapytania ofertowego: 10 września 2021 r. 

 

 

Pytania i odpowiedzi z 17 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 uprzejmą prośbą o udostępnienie edytowalnych kosztorysów „ślepych” z zerowymi cenami na 
zakres robót budowlanych i sanitarnych (pliki w formacie programu kosztorysowego). Powyższe kosztorysy 
ułatwią wycenę oraz pozwolą uniknąć błędów podczas wprowadzania pozycji kosztorysowych do programu 
kosztorysowego co jest ważne z powodu faktu, że kosztorysy stanowią załącznik do oferty. 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający przychyla się do wniosku oferenta i udostępnia przedmiotowe pliki w formacie ath. Pliki  
te dostępne są w katalogu stworzonym dla Załącznika nr 5 „Przedmiary robót” dostępnym pod dotychczasowym 
linkiem: 

mailto:biuro@zpm-karol.pl
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https://zpm-karol.pl/fsnui74uv3/Za%C5%82%C4%85cznik%205.zip 

Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z Zapytaniem ofertowym przedmiot zamówienia nie obejmuje 
wykonania robót budowlanych związanych z instalacjami elektrycznymi, wentylacji mechanicznej i chłodniczą. 
Stosowne pola w przedmiarze robót instalacyjnych w pliku w formacie pdf zostały zaczernione. Należy  
to uwzględnić w odniesieniu do kosztorysów ślepych w formacie ath. 

 

Pytanie 2 

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z faktem, że przedmiary pełnią funkcję pomocniczą możemy zmieniać 
ilości obmiarowe w pozycjach kosztorysu (który będzie załącznikiem do oferty), usuwać lub dokładać pozycje 
kosztorysowe, które są zdaniem Wykonawcy niezbędne. 

Odpowiedź na pytanie 2 

Zamawiający potwierdza, 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”. 

 

Pytanie 3 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
przedmiotowej inwestycji. Nadmieniamy, że jest to niemożliwe z faktu realizacji tylko części prac ujętych  
w pozwoleniu na budowę nr MP/312/20 z dnia 6 października 2020r. 

Odpowiedź na pytanie 3 

Inwestycja dotycząca rozbudowy i przebudowy zakładu mięsnego w Strzakłach jest realizowana przez 
Zamawiającego etapami, a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie całości obiektu budowlanego nastąpi  
po zakończeniu ostatniego z nich.  

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, że w skład przedmiotowego zamówienia objętego Zapytaniem 
ofertowym nie wchodzi formalne wystąpienie do właściwego organu i uzyskanie takiego pozwolenia,  
ale wymaga aby Wykonawca wykonał wszystkie czynności, które umożliwią uzyskanie decyzji pozwolenia  
na użytkowanie w zakresie jego umowy, po zakończeniu wszystkich etapów inwestycji. 

 

Pytanie 4 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków projektowych w formacie plików dwg (pliki pdf są dosyć duże 
co utrudnia analizę dokumentacji projektowej) – dotyczy wszystkich branż. 

Odpowiedź na pytanie 4 

Zamawiający nie udostępnia rysunków projektowych w formacie plików dwg. 

 

Pytanie 5 

W związku z rozbieżnościami pomiędzy zakresem dokumentacji projektowej oraz zakresem zapytania 
ofertowego (prawdopodobnie wynika to z etapowania robót przez Inwestora) zwracamy się z prośbą o 
możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie inwestycji. Proponujemy termin 16.09.2021 (czwartek) 
godz. 10.00. Prosimy o potwierdzenie czy Państwu odpowiada zaproponowany termin. 

Odpowiedź na pytanie 5 

Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie inwestycji. Celem umówienia 
terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z osobą wskazaną do kontaktu ze strony Zamawiającego. 

 

 

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

                                                   (osoba reprezentująca) 
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