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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 1 października 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 

W odpowiedzi na pytanie nr 8 z dnia 29.09.2021r określono, że „ściany działowe należy wykonać z płyt 
warstwowych” nie odnosząc się do prośby o „jednoznaczne wskazanie, które ściany działowe mają być 
murowane, a które wykonane z płyty warstwowej”. Ponownie zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie 
(np. w formie rysunku z podaniem grubości ewentualnych ścianek murowanych), które ściany działowe mają 
być murowane, a które z płyt warstwowych? Odpowiedź na pytanie nr 19 wskazuje, że niektóre ściany mają 
być murowane? 

Odpowiedź na pytanie 1 

Ścianki działowe z wykończeniem płyt warstwowych, trzpień PIR (pianka). 
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Zamawiający dokonał sprostowania wcześniej udzielonych odpowiedzi na pytania z dn. 29.09.2021 r. 
Informacje podano pkt 4 niniejszego dokumentu. 

 

Pytanie 2 

W odpowiedzi na pytanie nr 19 z dnia 29.09.2021r stwierdzono, że w sanitariatach (pom. nr 14 i 17) „ściany 
wyłożyć na pełną wysokość glazurą”. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii oraz podanie grubości ścianek pom. nr 
14 i 17 jeżeli mają być one murowane i obłożone glazurą. Prosimy też o wyjaśnienie czy w takim przypadku 
ścianki te należy murować do wysokości stropu podwieszanego, czy niższej (jeżeli tak to proszę podać sposób 
przesklepienia – nadmieniamy że ww. pomieszczenia mają wysokość ok. 4 m). 

Odpowiedź na pytanie 2 

Ściany w pomieszczeniach 14 i 17 powinny być wykonane z płyty warstwowej PIR (pianka). Brak glazury, 
grubość ścianek 8 cm. 

Zamawiający dokonał sprostowania wcześniej udzielonych odpowiedzi na pytania z dn. 29.09.2021 r. 
Informacje podano pkt 4 niniejszego dokumentu. 

 

Pytanie 3 

W odpowiedzi na pytanie nr 16 z dnia 29.09.2021r określono, że drzwi chłodnicze w ilości 14 szt. należy 
wykonać jako „drzwi kwasoodporne, izolowane chłodnicze”, natomiast w odpowiedzi na pytanie nr 20 
stwierdzono: „drzwi chłodnicze, przesuwne, przylgowe, ze stali obustronnie ocynkowanej, pokryte lakierem 
poliestrowym o gr. 25 µm; w kolorze 9002/9010 z wypełnieniem pianką PU z grubością płata 80mm”. 

Odpowiedź na pytanie 3 

Wszystkie drzwi w 14 sztukach powinny być kwasoodporne. 

Zamawiający dokonał sprostowania wcześniej udzielonych odpowiedzi na pytania z dn. 29.09.2021 r. 
Informacje podano pkt 4 niniejszego dokumentu. 

 

Pytanie 4 

Proszę o wskazanie miejsca wbudowania kurtyn rolowanych K8 opisanych w odpowiedzi na pytanie nr 17 z dnia 
29.09.2021r. Nie występują one w aneksie do projektu budowlanego, który jest dla oferentów wiążący. 

Odpowiedź na pytanie 4 

Kurtyny nie wchodzą w zakres zamówienia. 

Zamawiający dokonał sprostowania wcześniej udzielonych odpowiedzi na pytania z dn. 29.09.2021 r. 
Informacje podano pkt 4 niniejszego dokumentu. 

 

Pytanie 5 

Według naszej oceny warstwy stabilizacji (podbudowy) pod kostkę drogową (gdzie na pewno jeździły będą 
samochody ciężarowe) są niewystarczające. Prosimy o szczegółowe podanie grubości poszczególnych warstw 
nawierzchni. 

Odpowiedź na pytanie 5 

 Warstwa odsączająca min. 10 cm, 
 Warstwa podsypkowa z betonu MPA B-7,5 grubość min. 25 cm, 
 Warstwa wyrównująca pod kostkę MPA B-2,5 grubość min. 4 cm, 
 Kostka grubość min. 8 cm. 

 

Pytanie 6 

Prosimy o uszczegółowienie sposobu wykonania podejść wod-kan do umywalek zlokalizowanych w 
poszczególnych pomieszczeniach (na płytach warstwowych). Nadmieniamy, że montaż w bruzdach wykonanych 
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w płytach warstwowych (zgodnie z opisem w Projekcie) nie jest możliwy. Proponujemy montaż natynkowy na 
płycie bez osłaniania instalacji. 

Odpowiedź na pytanie 6 

Podejścia wod-kan natynkowo bez obudowy, miska podwieszana na stelażu. W sanitariatach i na halach 
umywali kwasoodporne, wszędzie fotokomórka zasilana baterią. 

 

Pytanie 7 

Zamawiający w pkt. 8 zapytania „Informacja na temat wadium” określa „wadium w formie gwarancji bankowej 
,gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polska Agencję Przedsiębiorczości należy wnieść 
poprzez złożenie oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego . Kserokopię dokumentu należy dołączyć do 
oferty”.  

Czy w przypadku składania oferty elektronicznie t.j. poprzez przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów w 
tym dokumentu gwarancji bankowej podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie uznane jako 
wniesienie oryginałów w siedzibie Zamawiającego? 

Odpowiedź na pytanie 7 

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym dokument potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć w oryginale. 
Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku składania oferty elektronicznie przesłanie przez oferenta dokumentu 
gwarancji podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y reprezentujące gwaranta 
będzie uznane jako złożenie oryginału. 

 

4. Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi na pytania z dn. 29.09.2021 r. 

Zamawiający dokonuje zmiany wcześniej udzielonych odpowiedzi na niektóre pytania. Odpowiedzi udzielone  
na pytania o numerach wskazanych poniżej w dokumencie z dn. 29.09.2021 r. należy uznać za nieważne. 
Właściwe odpowiedzi wskazano poniżej. 

 

Pytanie 8 

Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wskazanie, które ściany działowe mają być murowane, a które 
wykonane z płyty warstwowej. Prosimy także o wskazanie w jakim układzie mają być montowane płyty 
warstwowe ścian działowych (poziomy czy pionowy). Przy zastosowaniu pionowego układu (jak w ścianach 
zewnętrznych hali) niezbędne jest doprojektowanie konstrukcji pośredniej pod mocowanie płyt (poziome rygle 
przez całą długość ściany i pionowe słupy przy ślusarce drzwiowej). Poziomy układ płyt wymagał będzie 
doprojektowania konstrukcji pod mocowanie ślusarki drzwiowej. 

Odpowiedź na pytanie 8 

Wszystkie ściany działowe należy wykonać z wykończeniem z płytą warstwową trzpienia PIR (pianka) przy 
zastosowaniu pionowego układu ścian.  

 

Pytanie 14 

Dokumentacja techniczna nie określa klasy betonu, rodzaju, parametrów technicznych oraz wymagań jakie 
powinna spełniać wierzchnia posadzka betonowa hali. W zamieszczonych materiałach określona jest jedynie 
jako „Posadzka betonowa gr. 10 cm zbrojona krzyżowa prętami 6 mm - warstwa wierzchinia żywiczna 
gr.0,50cm " Zwracamy się o uzupełnienie powyższego. 

Odpowiedź na pytanie 14 

Posadzka żywiczna jako antybakteryjna, antypoślizgowa w kolorze jasnożółtym. 

Typ rodzaju posadzki:  

o Poliuretanowo - cementowa grubość min. 5 mm, 

o Wykończenie posadzki w połysku co zapewnia stopień czyszczenia posadzki, 
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o Odporność chemiczna na kwas octowy o stężeniu 40%, 

o Odporność chemiczna na kwas siarkowy o stężeniu 50%, 

o Zerowa nasiąkliwość posadzki, która zapewnia czystość bakteryjną, 

o Odporność temperaturowa do 70 stopni Celsjusza, 

o Pełne obciążenie posadzki po 48 h w temperaturze 20 stopni Celsjusza. 

 

Pytanie 16 

Zamieszczona przez Zamawiającego dokumentacja techniczna nie określa czy drzwi chłodnicze w ilości 14 szt. 
należy wykonać z blachy kwasoodpornej oraz nie podaje ich grubości. Zwracamy się o uzupełnienie 
powyższego. 

Odpowiedź na pytanie 16 

Wszystkie drzwi chłodnicze 14 sztuk przesuwne ze stali kwasoodpornej, grubość 8 cm, wszystkie elektryczne. 

 

Pytanie 17 

Pozycja 43 przedmiaru robót budowlanych opisana jest. Kurtyna rolowana - szczegółowy opis wg PT -
oznaczenie K8 w ilości 13,068 m2. W zamieszczonej dokumentacji brak jest opisu w/w Kurtyn rolowanych. 
Zwracamy się o uzupełnienie powyższego oraz wskazanie miejsca wbudowania kurtyn rolowanych. 

Odpowiedź na pytanie 17 

Kurtyny nie wchodzą w zakres zamówienia, co pozostaje zgodne z zapisami Aneksu do Projektu budowlanego. 

 

Pytanie 19 

Jak należy wykończyć ściany sanitariatów w pom. nr 14 i nr 17. Przedmiary robót nie obejmują robót 
okładzinowych ścian płytkami glazurowanymi. 

Odpowiedź na pytanie 19 

Pomieszczenie 14 i 17 z płyt warstwowych PIR. Nie będzie potrzeby układania płytek glazurniczych. 

 

Pytanie 20 

Proszę o uszczegółowienie dotyczące drzwi chłodniczych D7 czyli w jakim standardzie mają być wykonane. Na 
rysunku nr 14 w Aneksie PB Architektura jest opis drzwi: stalowe ocieplane, chłodnicze, który nie pozwala na 
zidentyfikowanie standardu wykonania drzwi. Zwracamy się z prośbą o informację dotyczącą płata drzwi tzn.: 
poszycie płata blacha kwasoodporna czy blacha stalowa ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym, gr. płata 
80 czy 100 mm. 

Odpowiedź na pytanie 20 

Wszystkie drzwi chłodnicze 14 sztuk przesuwne ze stali kwasoodpornej, grubość 8 cm, wszystkie elektryczne. 

 

 

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

                                                   (osoba reprezentująca) 

 


