Pytania do zapytania ofertowego na „Przebudowę Ośrodka Pstrągowego K-2”
1. Jaki jest graniczny termin wykonania zadania? .
2. Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe , w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w
ofercie i obmiar wykonanych elementów robót na koniec każdego miesiąca?
3. Czy Zamawiający posiada projekty wykonawcze na poszczególne branże?
4. Czy Zamawiający posiada dokumentację geotechniczną i czy może ją udostępnić na stronie ?
5. W dokumentacji jest rysunek Z.6 Profil podłużny , z którego wynikają ilości robót ziemnych , nie ma
to odzwierciedlenia w przedmiarach robót , czy Zamawiający może to wyjaśnić?
6. W rysunkach konstrukcyjnych hali uzupełnienie pomiędzy basenami i innymi elementami
konstrukcyjnymi wykonane jest z chudego betonu , nie ma to odzwierciedlenia w przedmiarach robót
, czy Zamawiający może to wyjaśnić?
7. Czy Zamawiający posiada projekt odwodnienia terenu na czas budowy ?
8. Czy wykonawca może zastosować odwodnienie poprzez drenaż technologiczny ?
9 .Czy Zamawiający udostępni pomieszczenia socjalne , dostęp do wody i energii elektrycznej ?
10 .Czy Zamawiający może wskazać miejsce na wywóz gruzu i ziemi z wykopów ?
11 .Czy Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert do 06-09-2019 r. ?
12.Brak danych technicznych do zaoferowania:
a/ wentylacji
b/ konstrukcji stalowej
c/ robót elektrycznych /w projekcie brak danych wyjściowych do doboru oświetlenia /luksy/,
rozdzielnice /r. główną, r. dmuchaw/, stację transformatorową.
13. Czy powyższe roboty należy ująć kwotowo wg Państwa wskazań, do czasu wykonania projektów
wykonawczych?
ODPOWIEDZI
Ad.1. Zamawiający określa graniczny termin wykonania zadania do 31.05.2021r.
Ad.2. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe np. na koniec każdego miesiąca.
Ad.3. Zamawiający nie posiada obecnie projektów wykonawczych na poszczególne branże.
Ad.4. Zamawiający posiada dokumentację geotechniczną i w ramach uzupełnienia udostępnia ją na
stornie http://k-2.vip/wsparcie-ue/zapytania-ofertowe.html
Ad.5. Zamawiający potwierdza że w ramach robót zmiennych należy posługiwać się przedmiarem
robót.
Ad.6. Zamawiający potwierdza że w ramach uzupełnienia pomiędzy basenami i innymi elementami
konstrukcyjnymi wykonane jest z chudego betonu należy posługiwać się przedmiarem robót.

Ad.7.Zamawiający nie posiada projektu odwodnienia terenu na czas budowy.
Ad.8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie odwodnienia poprzez drenaż technologiczny.
Ad.9. Zamawiający udostępni pomieszczenia socjalne, dostęp do wody i energii elektrycznej na czas
wykonania prac budowalnych.
Ad.10. Zamawiający wskazuję, iż miejscem składowania gruzu i ziemi z wykopów jest jego działka
oddalona od miejsca wykonywania prac budowalnych o około 1 km.
Ad.11. Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 13.09.2019r.
Ad.12a. Zamawiający wyłącza z postępowania instalację wentylacyjną, w związku z tym należy w
przedmiarze usunąć pozycje dotyczące tej instalacji.
Ad.12b. Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o konstrukcję hali i w ramach uzupełnienia
udostępnia ją na stornie http://k-2.vip/wsparcie-ue/zapytania-ofertowe.html
Ad12c. Zamawiający informuje, iż należy oszacować wartość robót elektrycznych w oparciu o
przedmiar. Ponadto informuje się, iż planuje się budowę słupowej stacji transformatorowej o mocy
do 200kW.
Ad.13.Zamawiający nie jest uprawniony do wskazywania kwoty jaką należy przedstawić w kosztorysie
ofertowym a jest nim tylko i wyłącznie oferent.

