
23.03.2021 r.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_2 DOTYCZĄCEGO 

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, 

KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, 

C.O. I GAZU” 

 

PYTANIE: 

1. Czy konstrukcję stalową można wykonać w całości w klasie EXC2? 

2. Proszę o zmianę ilości stali zbrojeniowej do zbrojenia stóp SFh-1. W przedmiarze jest 364,62 

kg a w zestawieniu stali na rysunku konstrukcyjnym – 3486,9 kg 

3. Proszę o zmianę ilości betonu do wykonania stóp SFh-1. W przedmiarze przyjęto wysokość 

stóp 60 cm, a wg rysunku konstrukcyjnego powinno być 70 cm. Wg przedmiaru jest 43,47 m3, 

a powinno być 50,715 m3. 

4. Proszę o zmianę ilości stali zbrojeniowej do zbrojenia stóp SFh-2. W przedmiarze jest 221,15 

kg a w zestawieniu stali na rysunku konstrukcyjnym – 94,21 kg. 

5. Proszę o zmianę ilości stali zbrojeniowej do zbrojenia stóp SFh-3. W przedmiarze jest 364,62 

kg a w zestawieniu stali na rysunku konstrukcyjnym – 1093,2 kg. 

6. W zapytaniu ofertowym rozdział III pkt. 2 Zamawiający ustalił warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące zaplecza kadrowego cyt. „w tym co najmniej jedną osobą 

posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, który kierował co 

najmniej: 

- 2 budowami polegającymi na budowie obiektu produkcyjnego o wartości co najmniej 2 000 000,00 

PLN netto każdy w ciągu ostatnich 5 lat 

- 2 budowami polegającymi na budowie obiektu produkcyjnego o powierzchni użytkowej co najmniej 

1 000 m2 każdy w ciągu ostatnich 5 lat”. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zapisu na zaproponowany poniżej, który nie będzie 

ograniczał konkurencyjności i umożliwi złożenie ofert większej ilości oferentów. Dodany tekst został 

wyróżniony wytłuszczonym drukiem:  

„w tym co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie przy wykonywaniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane, oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika 

robót budowlanych, który kierował co najmniej: 

- 2 budowami polegającymi na budowie lub rozbudowie obiektu produkcyjnego o wartości co 

najmniej 2 000 000,00 PLN netto każdy w ciągu ostatnich 5 lat 

- 2 budowami polegającymi na budowie lub rozbudowie obiektu produkcyjnego o powierzchni 

użytkowej co najmniej 1 000 m2 każdy w ciągu ostatnich 5 lat”. 

 



 

 ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Uprzejmie informujemy, iż wyrażamy zgodę na taką zmianę.  

 

Ad. 2. Uprzejmie informujemy, iż należy przyjąć wartość z projektu.  

 

Ad. 3. Uprzejmie informujemy, iż należy przyjąć wartość z projektu. 

 

Ad. 4. Uprzejmie informujemy, iż należy przyjąć wartość z projektu. 

 

Ad. 5. Uprzejmie informujemy, iż należy przyjąć wartość z projektu. 

 

Ad. 6. Uprzejmie informujemy, iż nie jest możliwa zmiana warunków udziału (kryteriów) w trakcie 

realizacji postępowania. 

W sytuacji braku ofert, które by spełniły ten warunek (kryterium) Postępowanie będzie powtórzone, 
a niniejsze kryterium zmodyfikowane. 



 Pytanie numer 9, data wysłania 2021-05-24 

1. We wzorze umowy w § 1 Przedmiot Umowy w pkt. 11. widnieje zapis: 

"W ramach Ceny ryczałtowej Wykonawca jest zobowiązany w szczególności wykonać oraz ponosi koszty: 

... 

f) do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie geotechnicznych warunków posadowienia budynku. 

W przypadku, gdy w toku robót wystąpi konieczność wykonania dodatkowych sprawdzeń geologicznych 

lub dodatkowej dokumentacji geologicznej, Wykonawca jest zobowiązany do jej wykonania oraz 

przejęcia wszelkich ryzyk i kosztów wynikających ze zmian." 

Czy należy przez to rozumieć, że do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie badań geotechnicznych 

gruntu i w przypadku ich niekorzystnego wyniku np. konieczność wymiany całościowej gruntu pod 

budowę obiektu, koszt takiej wymiany będzie po stronie Wykonawcy? 

2. We zworze umowy w § 13 Gwarancja jakości i rękojmia widnieje zapis: 

"3. O wykryciu wady w okresie gwarancji jakości i rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić 

Wykonawcę na piśmie lub elektronicznie na adres e-mail: ……………………………………. 

4. Wykonawca usunie nieodpłatnie ujawnione wady, dokładając wszelkich starań aby dokonać tego w 

jak najszybszym terminie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili zawiadomienia w przypadku 

wad związanych z nieszczelnością dachu i nie później w ciągu 7 dni w przypadku pozostałych wad." 

Czy należy przez to rozumieć, że w przypadku powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w 

okresie gwarancji i rękojmi o wykryciu wady związanej z nieszczelnością dachu Wykonawca będzie 

zobowiązany do usunięcia usterki nie później niż w ciągu 24 godzin od momemtu powiadomienia 

Wykonawcy przez Zamawiającego? Co w przypadku, gdy naprawa nieszczelności dachu będzie trwała 

powyżej 24 godzin, np. ze względu na konieczność zamówienia dodatkowych niezbędnych do wykonania 

napraw materiałów, itp.? Czy na Wykonawcę zostanie wówczas nałożona kara zgodnie z zapisami § 14 

Kary umowne? 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1 Tak, jednakże prawdopodobieństwo np. konieczność wymiany całościowej gruntu pod budowę 

obiektu jest znikome.  

 

Ad. 2 Uprzejmie informujemy, iż w przypadku wad związanych z nieszczelnością dachu okres na ich 

usunięcie to: nie później niż w ciągu 7 dni.  

 

 Pytanie numer 10, data wysłania 2021-05-24 

We zworze umowy w § 14 Kary umowne w pkt. 1. widnieje zapis: 

"Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

... 

e) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% (dziesięć 



procent) Ceny ryczałtowej brutto" 

Czy umowa może przewidywać analogiczny zapis dotyczący zapłaty Kary umownej przez Zamawiającego 

za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający? 

ODPOWIEDŹ: 

Uprzejmie informujemy, iż zapisy umowy o generalne wykonawstwo nie podlegają zmianie/ 

uzupełnieniu. 

 

 Pytanie numer 11, data wysłania 2021-05-26 

Dzień Dobry, 

skoro podstawą do wyceny jest projekt budowlany i techniczny, na którym nie ma zaznaczonych elewacji 

z okładzin kompozytowych, posadzek z paneli winylowych oraz LTV, prosimy o potwierdzenie, że te 

zakresy prac należy wycenić na podstawie załączonego przedmiaru robót. 

ODPOWIEDŹ: 

Potwierdzamy, iż elementy tj. elewacja z okładzin kompozytowych, posadzki z paneli winylowych oraz 

LTV należy wycenić w oparciu o opublikowany przedmiar robót.  

 

 

 Pytanie numer 12, data wysłania 2021-05-26 

1. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać przekrycia rowu melioracyjnego. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać wykonania przyłącza/ sieci/ przekładki 

wodociągowej. 

3. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać wykonania przyłącza/ sieci/ przekładki 

kanalizacji sanitarnej. 

4. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać wykonania przyłącza/ sieci/ przekładki 

kanalizacji deszczowej. 

5. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać wykonania przyłącza/ sieci/ przekładki 

gazociągu. 

6. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać wykonania przyłącza/ sieci/ przekładki 

sieci elektrycznych i teletechnicznych. 

7. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać wykonania przyłącza energetycznego. 

8. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać wykonania robót branży drogowej – tj. 

drogi, place manewrowe, miejsca postojowe, chodniki. 

9. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać wykonania elementu oznaczonego na 

PZT jako ODP „miejsca gromadzenia odpadów”. 



10. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać wykonania instalacji fotowoltaicznej. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1 Potwierdzamy, iż w wycenie nie należy uwzględniać przekrycia rowu melioracyjnego. 

Ad. 2 Potwierdzamy, iż w wycenie nie należy uwzględniać wykonania przyłącza/ sieci/ przekładki 

wodociągowej. 

Ad. 3 Potwierdzamy, iż w wycenie nie należy uwzględniać wykonania przyłącza/ sieci/ przekładki 

kanalizacji sanitarnej. 

Ad. 4 Potwierdzamy, iż w wycenie nie należy uwzględniać wykonania przyłącza/ sieci/ przekładki 

kanalizacji deszczowej. 

Ad. 5 Potwierdzamy, iż w wycenie nie należy uwzględniać wykonania przyłącza/ sieci/ przekładki 

gazociągu. 

Ad. 6 Potwierdzamy, iż w wycenie nie należy uwzględniać wykonania przyłącza/ sieci/ przekładki sieci 

elektrycznych i teletechnicznych. 

Ad. 7 Potwierdzamy, iż w wycenie nie należy uwzględniać wykonania przyłącza energetycznego. 

Ad. 8 Potwierdzamy, iż w wycenie nie należy uwzględniać wykonania robót branży drogowej – tj. drogi, 

place manewrowe, miejsca postojowe, chodniki. 

Ad. 9 Potwierdzamy, iż w wycenie nie należy uwzględniać wykonania elementu oznaczonego na PZT jako 

ODP „miejsca gromadzenia odpadów”. 

Ad. 10 Potwierdzamy, iż w wycenie nie należy uwzględniać wykonania instalacji fotowoltaicznej. 

 

 



 13.05.2021 r.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_3 DOTYCZĄCEGO 

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD – KAN” 

 

 

PYTANIE: 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korygowania ilości w przedmiarach robót? 

2. Czy oferent może we własnym zakresie dodawać i usuwać brakujące/ zbędne pozycje? 

3. Czy konstrukcję stalową można wykonać w całości w klasie EXC2? 

4. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć cynkowani i zabezpieczenie p.poż 

konstrukcji stalowej wg pozycji nr 155, 156 i 157 przedmiaru robót. 

5. Prosimy o przesłanie rysunków elewacji z okładziny wentylowanej kompozytowej wraz z 

rozrysowanym podziałem płyt. 

6. W jakim kolorze należy wycenić elewację z płyt kompozytowych?  

7. Jakiej grubości izolację termiczną należy przyjąć pod płytami kompozytowymi? 

8. Proszę o potwierdzenie, że funkcję napowietrzania mają realizować drzwi D1. Brak takiej 

informacji na zestawieniu stolarki. 

9. Proszę o potwierdzenie, że bramy B1 i B2 należy wykonać jako pełne, bez przeszkleń (zgodnie 

z widokami elewacji).  

10. Czy bramy w pomieszczeniu 1.2 Magazyn wyrobów gotowych mają mieć prowadzenie wysokie 

czy otwierać się do góry? Prowadzenie łamane bram na standardowej wysokości może 

zablokować dostęp do regałów.  

11. Jakie sterowanie otwieraniem i zamykaniem bram należy przyjąć? Na przycisk, łańcuszek, 

pilota? 

12. Czy sterowanie bram wewnętrznych należy zamontować po jednej stronie bramy czy po obu? 

13. Czy w hali produkcyjnej należy uwzględnić dodatkowe fundamenty lub wzmocnienie posadzki 

pod urządzenia? 

14. Czy we wszystkich pomieszczeniach z posadzką przemysłową należy zastosować ten sam typ 

posadzki (pod takie samo obciążenie)? 

15. Proszę o potwierdzenie, że system regałowy nie należy do zakresu wyceny lub podać 

niezbędne dane do jego wyceny? 

16. Jakie obciążenie od systemu regałowego należy przyjąć do wyceny posadzki? 

17.  Czy na etapie wykonywania posadzki należy powiedzieć montaż elementów systemu 

regałowego? Jeżeli tak, proszę o podanie dodatkowych informacji o systemie?  

18. Czy w hali należy przewidzieć np. miejsce parkowania wózków akumulatorowych z posadzką 

kwasoodporną? 

19. Wg. projektu części architektonicznej posadzka przemysłowa ma być zbrojona włóknami z 

tworzywa sztucznego 2 kg/m3. Natomiast w przedmiarze robót w pozycji 196 występuje 

posadzka zbrojona zbrojeniem rozproszonym w ilości 25 kg/m3 (ilość wskazuje na włókna 

stalowe). Prosimy o wyjaśnienie jakimi włóknami i w jakiej ilości należy zbroić posadzkę.  

20. Jeżeli posadzkę przemysłową należy zbroić włóknami z tworzywa sztucznego, proszę o 

podanie parametrów lub nazwy handlowej włókien przyjętych na etapie projektowania 



posadzki.  

21. Wg. Projektu Budowlanego  posadzkę przemysłową należy wykonać żywicą epoksydową o 

wysokiej odporności na ścieranie. W przedmiarach nie ma takiej pozycji. Prosimy o 

wyjaśnienie. 

22. Czy istnieje możliwość zamiany płyt warstwowych dachowych na układ składający się z blachy 

trapezowej, folii paroizolacyjnej, płyt PIR i membrany? Proponowane rozwiązanie ma 

ekonomiczne uzasadnienie oraz pozwala na dokładniejsze uszczelnienie dachu, szczególnie 

przy przejściach dachowych. 

23. Prosimy o określenie parametrów technicznych lub przykładowej nazwy handlowej płytek 

posadzkowych i ściennych wybranych przez inwestora. 

24. Prosimy o określenie preferowanych rozmiarów płytek posadzkowych i ściennych.  

25. Prosimy o określenie parametrów technicznych płytek kasetonowych z włókien mineralnych 

26. Prosimy o określenie parametrów technicznych paneli z płytek winylowych. 

27. Prosimy o określenie parametrów technicznych paneli z płytek LTV. 

28. Po czyjej stronie (Wykonawca/ Zamawiający) będzie koszt wykonania obligatoryjnych 

przeglądów i serwisów w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. 

29. Po czyjej stronie (Wykonawca/ Zamawiający) będzie koszt zakupu materiałów 

eksploatacyjnych dla przeglądów i serwisów w trakcie trwania okresy gwarancyjnego. 

30. Prosimy o potwierdzenie że logo firmy i elementy reklamowe są poza zakresem wyceny. 

31. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie techniczne, maszyny, regały, wyposażenie 

meblowe, akcesoria łazienkowe jest poza zakresem wyceny.  

 

 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1 Uprzejmie informujemy, iż w ofercie nie należy modyfikować przedmiarów. Wszelkie 

wątpliwości, a także propozycję zmian proszę zgłaszać w formie pytań do których ustosunkujemy się.  

 

Ad. 2 Uprzejmie informujemy, iż podstawą do wyceny jest projekt.  

 

Ad. 3 Uprzejmie informujemy, iż konstrukcję stalową należy wykonać zgodnie z projektem 

wykonawczym konstrukcji tj. w klasie EXC2.  

 

Ad. 4 Uprzejmie informujemy, iż w wycenie należy ująć zabezpieczenie konstrukcji zgodnie z poz. 155, 

156, 157 przedmiaru robót.  

 

Ad. 5 Uprzejmie informujemy, iż podziały płyt zostaną określone po wyborze konkretnego dostawcy 

płyt.  

 

Ad. 6 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny  należy przyjąć kolorystykę elewacji zgodnie z rysunkami 

elewacji zawartymi w projekcie technicznym.  

 

Ad. 7 Uprzejmie informujemy, iż izolację termiczną stanowi płyta ścienna PIR 12 cm.  

 

Ad. 8 Potwierdzamy, iż drzwi D1 mają pełnić funkcję napowietrzania.   

 



Ad. 9 Potwierdzamy, iż bramy B1 i B2 należy wykonać zgodnie z przedmiarem i załączonym projektem.  

 

Ad. 10 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć prowadzenie wysokie bram.  

 

Ad. 11 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć sterowanie na przyciska.  

 

Ad. 12 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć sterowanie po jednej stronie. 

 

Ad. 13 Uprzejmie informujemy, iż dodatkowe fundamenty lub wzmocnienia posadzki pod urządzenia 

nie należą do zakresu oferty/ wyceny. 

 

Ad. 14 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem i projektem we 

wszystkich pomieszczeniach z posadzką przemysłową należy zastosować ten sam typ posadzki.  

  

Ad. 15 Uprzejmie informujemy, iż system regałów nie należy do zakresu oferty/ wyceny. 

 

Ad. 16 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny posadzki przemysłowej należy przyjąć następujące 

obciążenia: 

- od wózków widłowych na poziomie 64kN na koło oraz ciśnieniu kontaktowym na styku koła z 

posadzką 4,0MPa, 

- 120kN na stopkę regału wysokiego składowania, 

- obciążenie użytkowe równomiernie rozłożone na posadzkę o intensywności 50kN/m2. 

 

Ad. 17 Uprzejmie informujemy, iż system regałów nie należy do zakresu oferty/ wyceny. 

 

Ad. 18 Uprzejmie informujemy, iż nie należy uwzględniać miejsce parkowania wózków 

akumulatorowych z posadzką kwasoodporną. 

 

Ad. 19 Uprzejmie informuję, iż do wyceny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem i projektem 

technicznym  25 kg/m3 włókien stalowych.  

 

Ad. 20 Uprzejmie informuję, iż do wyceny należy przyjąć zbrojenie włóknem stalowym.  

 

Ad. 21 Uprzejmie informuję, iż do wyceny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem i projektem 

technicznym bez epoksydu.  

 

Ad. 22 Uprzejmie informujemy, iż niniejsza zmiana nie jest dopuszczalna.  

 

Ad. 23 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć minimalne parametry techniczne: 

- POSADZKI: Gres nieszkliwiony PEI5 antypoślizgowy R10 E˂3%; 

- ŚCIANY: Glazura szkliwiona E˂3%. 

 

Ad. 24 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć płytki w następujących rozmiarach: 

- POSADZKI: 60 x 60;  

- ŚCIANY: 60 x 30.  



 

Ad. 25 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć następujące parametry płytek 

kasetonowych z włókien mineralnych: 

- Materiał klasy ogniowej A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1, 

- Pochłanianie dźwięku EN ISO 11654 NRC = 0,10 zgodnie z ASTM C 423, 

- Izolacyjność akustyczna wzdłużna Dn, f, w = 34 Db  zgodnie z EN ISO 10848 (grubość 15 mm), 

- odporność na wilgoć do 95% względnej wilgotności powietrza,  

- przewodność cieplna ˄=0,052-0,057 W/Mk zgodnie z DIN 52612, 

- przepuszczalność powietrza M1 (≤30 m3/hm2) zgodnie z DIN 18177. 

 

Ad. 26 Uprzejmie informujemy, iż w przedmiarze nie występują płytki tego typu.  

 

Ad. 27 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć następujące parametry paneli z płytek LTV: 

- Grubość: 2,5 mm, 

- Warstwa ścieralna: 0,8 mm, 

- Antypoślizgowe (min. R10).  

 

Ad. 28 Uprzejmie informujemy, iż koszt wykonania obligatoryjnych przeglądów i serwisów w trakcie 

trwania okresu gwarancyjnego będzie po stronie Wykonawcy. 

 

Ad. 29 Uprzejmie informujemy, iż koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych dla przeglądów i 

serwisów w trakcie trwania okresy gwarancyjnego będzie po stronie Zamawiającego. 

 

Ad. 30 Uprzejmie informujemy, iż logo firmy i elementy reklamowe nie należą do zakresu oferty/ 

wyceny. Logo nie występuje jako element przedmiaru. Jednakże w wycenie należy przewidzieć 

zasilanie elektryczne tych elementów. 

 

Ad. 31 Uprzejmie informujemy, iż elementy tj.: wyposażenie techniczne, maszyny, regały, 

wyposażenie meblowe, akcesoria łazienkowe nie należą do zakresu oferty/ wyceny.



 14.05.2021 r.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_3 DOTYCZĄCEGO 

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD – KAN” 

 

 

PYTANIE: 

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „REMBUD” Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o udostępnienie 

przedmiarów robót w wersji edytowalnej np. xml lub ath. 

 

 

ODPOWIEDŹ: 

Uprzejmie informujemy, iż przedmiary robót budowlanych posiadamy tylko w formie plików PDF, 

takich jak zostały udostępnione w ramach publikacji zapytania ofertowego.  



 16.03.2021 r.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_2 DOTYCZĄCEGO 

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, 

KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, 

C.O. I GAZU” 

 

 

PYTANIE: 

1. Czy przedmiary można dowolnie modyfikować np. dodając/ ujmując pozycje, zmieniając podstawy 

wyceny, jednostkę miary, ilości itp.? 

2. Prosimy o udostępnienie przedmiarów zakresu instalacji sanitarnych w wersji umożliwiającej 

kopiowanie/ edycję. Wystarczą pliki w formie pdf wygenerowane bezpośrednio z programu 

kosztorysowego (nie skany). 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją, które informacje mają większą 

wagę? Projekt budowlany (zał. 7), projekty techniczne (zał. 8) czy przedmiary (zał. 6)? 

4. Prosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej w formie plików DWG?  

5. Prosimy o udostępnienie rysunku PZT jako osobnego pliku pdf.  

6. Czy zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę? 

7. Czy zakres zapytania obejmuje sieci zewnętrzne i przyłącza, zagospodarowanie terenu, przykrycie 

rowu, drogi, place, ogrodzenie, instalację fotowoltaiczną? Brak w przedmiarze. 

8. Prosimy o doprecyzowanie rodzajów (lub poziomu cenowego) materiałów wykończeniowych m. in. 

ścian, posadzek, sufitów podwieszanych. 

9. Płyty warstwowe na elewacji mają być montowane w układzie pionowym czy poziomym? 

10. Proszę o podanie rodzaju lub parametrów jakie mają spełniać płytki kasetonowe sufitów 

podwieszanych modułowych. Czy należy wycenić zgodnie z przedmiarem płyty w włókien 

mineralnych? 

11. Proszę o wyjaśnienie. W opisie architektury zapisano, że wszystkie sufity podwieszane w części 

administracyjno-socjalnej mają być wykonane jako modułowe 60x60, natomiast w przedmiarze sufity 

podwieszane na piętrze przyjęto jako sufity podwieszane pełne z g-k. Co należy przyjąć do wyceny? 

12. Wg informacji od producenta klap dymowych, klapa dymowa z kierownicą nie może pełnić 

jednocześnie funkcji włazu na dach. Proszę o informację czy należy przyjąć klapę dymową o większych 

wymiarach geometrycznych bez kierownicy, czy wycenić klapę o wymiarach jak w projekcie i osobno 

wyłaz dachowy?  

13. Proszę o potwierdzenie, że funkcję napowietrzania mają realizować drzwi D1. Brak takiej informacji 

na zestawieniu stolarki, 

14. Proszę o potwierdzenie, że bramy B1 i B2 należy wykonać jako pełne, bez przeszkleń (zgodnie z 

widokami elewacji) 

15. Czy bramy w pomieszczeniu 1.2 Magazyn wyrobów gotowych mają mieć wysokie prowadzenie (na 

jakiej wysokości?) czy otwierać się do góry? Prowadzenie łamane bram na standardowej wysokości 

może zablokować dostęp do regałów. 

16. Jakie sterowanie otwieraniem i zamykaniem bram należy przyjąć? Na przycisk, łańcuszek, pilot? W 

przypadku bram wewnętrznych, elementy te należy zamontować po obu stronach czy tylko po jednej? 

 17. Proszę o potwierdzenie, że system regałowy nie należy do zakresu wyceny lub podać niezbędne 



dane do jego wyceny? 

18. Jakie obciążenie od systemu regałowego należy przyjąć do wyceny posadzki? 

19. Czy na etapie wykonywania posadzki należy przewidzieć montaż elementów systemu 

regałowego? Jeżeli tak, proszę o podanie dodatkowych informacji o systemie? 

20. Czy w hali należy przewidzieć np. miejsce parkowania wózków akumulatorowych z posadzką 

kwasoodporną? 

21. Czy zamawiający dopuści zmianę technologii wykonania słupów żelbetowych prefabrykowanych 

na wykonywane na budowie? 

22. Czy logo firmy montowane na elewacji należą również do zakresu wyceny? Jeżeli tak prosimy o 

rysunki szczegółowe oraz wytyczne wykonania?  

 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1 Uprzejmie informujemy, iż w ofercie nie należy modyfikować przedmiarów. Wszelkie 

wątpliwości, a także propozycję zmian proszę zgłaszać w formie pytań do których ustosunkujemy się.  

 

Ad. 2 Uprzejmie informujemy, iż przedmiary są dostępne w plikach PDF. Innych wersji nie posiadamy 

oraz nie mamy możliwości dostarczenia.  

 

Ad. 3 Uprzejmie informujemy, iż ofertę należy przygotować w oparciu o przedmiar robót traktując 

projekt budowlany i techniczny jako materiały pomocnicze.  

 

Ad. 4 Uprzejmie informujemy, iż projekty są dostępne w plikach PDF. Innych wersji nie posiadamy oraz 

nie mamy możliwości dostarczenia. 

 

Ad. 5 Uprzejmie informujemy, iż rysunek PZT w formie pliku pdf znajduje się w projekcie budowlanym.  

 

Ad. 6 Uprzejmie informujemy, iż posiadamy prawomocne pozwolenie na budowę z 2021 r.  

 

Ad. 7 Uprzejmie informujemy, iż elementy tj.: sieci zewnętrzne i przyłącza, zagospodarowanie terenu, 

przykrycie rowu, drogi, place, ogrodzenie, instalacja fotowoltaiczna nie należą do zakresu oferty. Nie 

występuje jako element przedmiaru. W związku z tym nie należy tego wyceniać.  

 

Ad. 8 Uprzejmie informujemy, iż zakładamy średni poziom cen.  

 

Ad. 9 Uprzejmie informujemy, iż płyty warstwowe na elewacji mają być montowane w układzie 

pionowym. 

 

Ad. 10 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem tj. płyty z włókien 

mineralnych. 

 

Ad. 11 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem. 

 

Ad. 12 Uprzejmie informujemy, iż klapę z wyłazem przyjętego przez Państwa dostawcy należy dobierać 

do powierzchni oddymiania klatki schodowej.  

Ad. 13 Uprzejmie informujemy, iż funkcję napowietrzania mają realizować drzwi D1. 



 

Ad. 14 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.  

 

Ad. 15 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć wysokie prowadzenie.  

 

Ad. 16 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć przycisk po jednej stronie bramy.  

 

Ad. 17 Uprzejmie informujemy, iż regały nie należą do zakresu oferty. 

 

Ad. 18 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny posadzki przemysłowej należy przyjąć następujące 

obciążenia: 

- od wózków widłowych na poziomie 64kN na koło oraz ciśnieniu kontaktowym na styku koła z 

posadzką 4,0MPa, 

- 120kN na stopkę regału wysokiego składowania, 

- obciążenie użytkowe równomiernie rozłożone na posadzkę o intensywności 50kN/m2. 

 

Ad. 19 Uprzejmie informujemy, iż regały nie należą do zakresu oferty.  

 

Ad. 20 Uprzejmie informujemy, iż nie należy uwzględniać miejsce parkowania wózków 

akumulatorowych z posadzką kwasoodporną.  

 

Ad. 21 Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość zmiany jeżeli nie ucierpi na tym jakość wykonania.  

 

Ad. 22 Uprzejmie informujemy, iż logo nie należy do zakresu oferty. Nie występuje jako element 

przedmiaru. 



17.03.2021 r.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_2 DOTYCZĄCEGO 

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, 

KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, 

C.O. I GAZU” 

 

 

PYTANIE: 

1. Czy istnieje możliwość zamiany płyt warstwowych dachowych na układ składający się z  blachy 

trapezowej, folii paroizolacyjnej, płyty PIR i membrany? Proponowane rozwiązanie ma 

ekonomiczne uzasadnienie oraz pozwala na dokładniejsze uszczelnienie dachu, szczególnie 

przy przejściach dachowych. 

2. Czy w zakres oferty ma wchodzić przebudowa rowu melioracyjnego znajdującego się pod 

projektowaną halą? 

3. Czy w zakres oferty wchodzą tereny i instalacje zewnętrzne? 

4. Czy w zakres oferty wchodzi dostawa i montaż instalacji fotowoltaiki? 

5. Czy istnieje możliwość zamiany membrany na dachu z 3mm na 1,5mm lub 1,2mm? Są to 

standardowe grubości membran dachowych. Są one wystarczający wytrzymałe na 

uszkodzenia mechaniczne oraz uszczelniają dach w takim samym stopniu, co grubsze 

membrany. 

6. Czy istnieje możliwość zamiany styropianu XPS pod posadzką w części administracyjno- 

socjalnej na EPS100, tak jak na stropie między kondygnacyjnym? 

7. Czy dopuszczają Państwo zamianę stropu monolitycznego żelbetowego na strop z płyt 

kanałowych? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1 Taka zmiana nie jest dopuszczalna. 

 

Ad. 2 Uprzejmie informuję, iż w zakres oferty nie wchodzi przebudowa rowu melioracyjnego 

znajdującego się pod projektowaną halą 

 

Ad. 3 Uprzejmie informuję, iż w zakres oferty nie wchodzą tereny i instalacje zewnętrzne. 

 

Ad. 4 Uprzejmie informuję, iż w zakres oferty nie wchodzi dostawa i montaż instalacji fotowoltaiki. 

 

Ad. 5 Tak, istnieje możliwość wprowadzenia niniejszej zmiany. 

 

Ad. 6 Tak, istnieje możliwość wprowadzenia niniejszej zmiany. 

 

Ad. 7 Taka zmiana nie jest dopuszczalna.  

 

 

 



PYTANIE: 

Pytania do umowy: 

1. Czy zamawiający dopuszcza zmianę umowy w §8 w zakresie wprowadzenia zapisu o 

możliwości jednostronnego odbioru robót przez Wykonawcę w przypadku nieuzasadnionego 

nie przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego per analogiam do zapisu §10 ust 4 Umowy? 

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korekty zapisu §8 ust.6 Umowy w sytuacji, gdy przepisy 

nie przewidują "odmowy podpisania protokołu", a jedynie odbiór robót z ewentualnym 

zgłoszeniem zastrzeżeń do niego w zakresie stwierdzonych wad i usterek? 

3. Jaki jest stosunek kary umownej przewidzianej w §11 ust. 2 do kary przewidzianej w §10 ust. 

3 ? Czy jest to omyłkowe powielenie kar, a jeżeli nie – jaki jest ich wzajemny stosunek, jakie 

przypadki penalizują obie kary, czym się równią i czy podlegają kumulacji? 

4. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie kar umownych na korzyść Wykonawcy np. w 

przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego? 

  

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1 Przedsiębiorstwo nie dopuszcza zmiany zapisów niniejszego punktu. 

 

Ad. 2 §8 ust.6 brzmi „6. Z poszczególnych odbiorów zaawansowania robót i końcowego, sporządzony 

zostanie odpowiedni protokół podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Odmowa podpisania protokołu przez Zamawiającego traktuje się jako nie przystąpienie przez 

Zamawiającego do odbioru danego zadania. Przepis ust. 3 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.” – 

na ten moment przedsiębiorstwo nie dopuszcza zmiany zapisów niniejszego punktu.  

 

Ad. 3 Uprzejmie informuję, iż §10 ust. 3 oraz §11 ust. 2 stanowi omyłkowe powielenie zapisu w 

zakresie kary umownej za odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  

Wykonawcy.  

 

Ad. 4 Uprzejmie informuję, iż odstąpienia oraz kary w tym zakresie zostały uwzględnione w „§ 10. 

Odstąpienie od Umowy i kary umowne związane z odstąpieniem od Umowy” opublikowanej umowy, 

natomiast w „§ 11. Kary umowne”, znajduje się odniesienie do pozostałych kar wynikających z umowy.  

 

 

 

PYTANIE: 

Czy istnieje możliwość spotkania się z Panem w celu omówienia projektu budowlanego, ustalenia  

Państwa oczekiwań oraz obejrzenia terenu inwestycji? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Uprzejmie informujemy, iż opcja spotkania/ rozmowy związanej z omówieniem projektu budowlanego 

nie jest możliwa. Wszelkie kwestie/ wątpliwości prosimy kierować w formie pytań.  

Istnieje możliwość obejrzenia terenu inwestycji, gdyż jest on ogólnodostępny. 



 17.05.2021 r.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_3 DOTYCZĄCEGO 

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD – KAN” 

 

 

PYTANIE: 

1. Nawiązując do ogłoszenia nr 2021-4742-47548 na portalu bazy konkurencyjności chcielibyśmy 

wziąć udział w Państwa przetargu dot. budowy budynku produkcyjno-magazynowego w 

Tajęcinie. 

Proszę o przesłanie rysunków Państwa inwestycji w pliku DWG, żeby było nam łatwiej 

przygotować wycenę. 

 

 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1 Uprzejmie informujemy, iż rysunki inwestycji są dostępne w plikach PDF. Innych wersji nie 

posiadamy oraz nie mamy możliwości dostarczenia.  

 

 



19.03.2021 r.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_2 DOTYCZĄCEGO 

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, 

KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, 

C.O. I GAZU” 

 

PYTANIE: 

1. Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę. 

2. Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić przebudowę i przekrycie rowu melioracyjnego? Jeżeli 

tak prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót dotyczących 

tego zakresu prac. 

3. Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wykonanie przyłącza/sieci/ew. przekładki 

wodociągowego? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej oraz 

przedmiarów robót dotyczących tego zakresu prac. 

4. Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wykonanie przyłącza/sieci/ew. przekładki kanalizacji 

sanitarnej? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów 

robót dotyczących tego zakresu prac. 

5. Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wykonanie przyłącza/sieci/ew. przekładki kanalizacji 

deszczowej? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów 

robót dotyczących tego zakresu prac. 

6. Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wykonanie przyłącza/sieci/ew. przekładki gazociągu? 

Jeżeli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót 

dotyczących tego zakresu prac. 

7. Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wykonanie przyłącza/sieci/ew. przekładki sieci 

elektrycznych i teletechnicznych? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji 

projektowej oraz przedmiarów robót dotyczących tego zakresu prac. 

8. Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wykonanie przyłącza/energetycznego? Jeżeli tak 

prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót dotyczących tego 

zakresu prac. 

9. Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wykonanie robót branży drogowej – tj. drogi, place 

manewrowe, miejsca postojowe, chodniki? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji 

projektowej oraz przedmiarów robót dotyczących tego zakresu prac. PB zawiera PZT i 

przekroje warstw brak PW. 

10. Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wykonanie elementu oznaczonego na PZT jako ODP 

„miejsca gromadzenia odpadów”? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji 

projektowej oraz przedmiarów robót dotyczących tego zakresu prac. 

11. Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić instalację fotowoltaiczną? Jeżeli tak proszę o 

wydanie dokumentacji projektowej dotyczącej podkonstrukcji stalowej montowanej na 

płytach warstwowych dachu. 

12. Wg projektu części architektonicznej „posadzka przemysłowa - wylewka betonowa (C25/30),  

utwardzana powierzchniowo, zbrojenie rozproszone  włóknami z tworzywa sztucznego 2kg/m 

3 , gr. 20cm. Prosimy o właściwe określenie zbrojenia i grubości posadzki ponieważ w 

przedmiarze robót w pozycji 193 występuje posadzka gr. 20 cm zbrojona zbrojeniem 

rozproszonym w ilości 25 kg/m3 a pozycja 194 zawiera pogrubienie o 17,5 cm. Prosimy podać 

właściwą grubość posadzki oraz rodzaj i nasycenie zbrojenia. 



13. Prosimy o szczegółowe określenie które z elementów konstrukcji stalowej wymagają 

zabezpieczenia ppoż. 

14. Prosimy o określenie parametrów technicznych oraz formatów płytek posadzkowych i 

ściennych. 

15. Prosimy o określenie parametrów technicznych sufitów kasetonowych. 

16. Prosimy o określenie parametrów technicznych posadzki epoksydowej. 

17. W pkt XVI Zapytania ofertowego występuje szereg wymagań co do kosztorysu ofertowego 

a) Prosimy o uchylenie pkt nr. 5 lub wskazanie dokładne jakiego „..opisu technicznego z 

istotnymi parametrami…” wymaga Zamawiający.  

b) Prosimy o uchylenie pkt nr. 6 z uwagi na fakt, iż przedmiar robót stanowi element 

dokumentacji przetargowej 

c) Prosimy o doszczegółowienie jakiej formy kosztorysu oczekuje Zamawiający w pkt nr.7. 

Czy chodzi o kosztorys ofertowy? 

18. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korygowania ilości w przedmiarach robót?  

19. Czy Oferent może we własnym zakresie dodawać i usuwać brakujące/zbędne pozycje?  

20. Po czyjej stronie (Wykonawca/Zamawiający) będzie koszt wykonywania obligatoryjnych 

przeglądów i serwisów w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. 

21. Po czyjej stronie (Wykonawca/Zamawiający) będzie koszt zakupu materiałów 

eksploatacyjnych do przeglądów i serwisów w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. 

22. Prosimy o potwierdzenie że logo firmy i elementy reklamowe są poza zakresem wyceny. 

23. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie techniczne, maszyny, regały, wyposażenie meblowe 

jest poza zakresem wyceny. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Uprzejmie informujemy, iż posiadamy prawomocne pozwolenie na budowę z 2021 r. Decyzja nr 
279/13.417/2021 wydana przez Starostę Rzeszowskiego, która stała się prawomocna w dniu 
19.02.2021 r.  
W naszej nie występuje  zasadność publikacji decyzji pozwolenia na budowę, całościowy opis 
przedmiotu zamówienia występuje w upublicznionych przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym 
i technologicznym.  
 
Ad. 2. Uprzejmie informujemy, iż w zakresie wyceny nie należy uwzględnić przebudowę i przerycie 
rowu melioracyjnego.  
 
Ad. 3. Uprzejmie informujemy, iż w zakresie wyceny nie należy uwzględnić wykonania 
przyłącza/sieci/ew. przekładki wodociągowego.  
 
Ad. 4. Uprzejmie informujemy, iż w zakresie wyceny nie należy uwzględnić wykonania 
przyłącza/sieci/ew. przekładki kanalizacji sanitarnej. 
 
Ad. 5. Uprzejmie informujemy, iż w zakresie wyceny nie należy uwzględnić wykonania 
przyłącza/sieci/ew. przekładki kanalizacji deszczowej. 
 
Ad. 6. Uprzejmie informujemy, iż w zakresie wyceny nie należy uwzględnić wykonania 
przyłącza/sieci/ew. przekładki gazociągu. 
 
Ad. 7. Uprzejmie informujemy, iż w zakresie wyceny nie należy uwzględnić wykonania 
przyłącza/sieci/ew. przekładki sieci elektrycznych i teletechnicznych. 



Ad. 8. Uprzejmie informujemy, iż w zakresie wyceny nie należy uwzględnić wykonania 
przyłącza/energetycznego. 
 
Ad. 9. Uprzejmie informujemy, iż w zakresie wyceny nie należy uwzględnić wykonania robót branży 
drogowej – tj. drogi, place manewrowe, miejsca postojowe, chodniki. 
 
Ad. 10. Uprzejmie informujemy, iż w zakresie wyceny nie należy uwzględnić wykonania elementu 
oznaczonego na PZT jako ODP „miejsca gromadzenia odpadów”. 
 
Ad. 11. Uprzejmie informujemy, iż w zakresie wyceny nie należy uwzględnić instalacji fotowoltaicznej.  
 
Ad. 12. Uprzejmie informujemy, iż prawidłowa grubość posadzki przemysłowej betonowej to 20 cm, a 
jej zbrojenie to 2 kg/m3 włókien z tworzywa sztucznego. 
 
Ad. 13. Uprzejmie informujemy, iż konstrukcja stalowa nie będzie zabezpieczana pod względem 
pożarowym. 
 
Ad. 14. Uprzejmie informujemy, iż minimalne parametry techniczne płytek to:  
- płytki posadzkowe - gres nieszkliwiony 60x60 PEI5 antypoślizgowe R10 E<3%, 
- płytki ścienne - glazura szkliwiona 60x30 E<3%. 
 
Ad. 15. Uprzejmie informujemy, iż sufity kasetonowe powinny spełniać następujące minimalne 
parametry techniczne: 
- materiał klasy ogniowej A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1, 
- pochłanianie dźwięku EN ISO 354 αw = 0,10(L) zgodnie z EN ISO 11654 NRC = 0,10 zgodnie z ASTM C 
423, 
- izolacyjność akustyczna wzdłużna Dn,f,w = 34 dB zgodnie z EN ISO 10848  (grubość 15 mm), 
- odporność na wilgoć do 95% względnej wilgotności powietrza, 
- przewodność cieplna   λ = 0,052-0,057 W/mK zgodnie z DIN 52612, 
- przepuszczalność powietrza M1 (≤ 30 m³/hm²) zgodnie z DIN 18177. 
 
Ad. 16. Uprzejmie informujemy, iż posadzka epoksydowa powinna spełniać następujące minimalne 
parametry techniczne:  
- grubość 3 mm, 
- twardość (Shore D): ok. 82, 
- odporność na ścieranie: BCA Μm ≤ 50,0 (klasa AR0,5), 
- odporność na ścieranie: 5000 obrotów Norma BN -86/6781-02 RS-1, 
- wytrzymałość chemiczna: Odporna na działanie większości powszechnie stosowanych chemikaliów, 
przemysłowych, zasad, rozcieńczalników, kwasów i olejów ropopochodnych. 
 
Ad. 17. Uprzejmie informujemy, iż nie dopuszczamy możliwości uchylenia wskazanych wymagań w 
zakresie kosztorysu ofertowego. Kosztorys należy sporządzić zgodnie z wytycznymi wskazanymi w 
punkcie XVI Zapytania ofertowego oraz musi on posiadać wszystkie elementy wskazane w niniejszym 
punkcie.  
 
Ad. 18. Uprzejmie informujemy,  iż nie dopuszczamy możliwości korygowania ilości w przedmiarach 
robót. 
 
Ad. 19. Uprzejmie informujemy, iż Oferent nie może we własnym zakresie dodawać i usuwać 
brakujących/zbędnych pozycji przedstawionych w przedmiarach.  
 



Ad. 20. Uprzejmie informujemy, iż po stronie Wykonawcy będzie koszt wykonywania obligatoryjnych 
przeglądów i serwisów w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.  
 
Ad. 21. Uprzejmie informujemy, iż po stronie Wykonawcy będzie koszt zakupu materiałów 
eksploatacyjnych do przeglądów i serwisów w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.  
 
Ad. 22. Potwierdzamy, że logo firmy i elementy reklamowe są poza zakresem wyceny.  
 
Ad. 23. Potwierdzamy, że wyposażenie techniczne, maszyny, regały, wyposażenie meblowe jest poza 
zakresem wyceny.



 19.05.2021 r.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_3 DOTYCZĄCEGO 

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD – KAN” 

 

 

PYTANIE: 

1. Czy w pozycji 155 przedmiaru robót budowlanych powinna być uwzględniona pozycja GR.269 

1 Element IPE300 o wadze 523,3 kg? Element ten jest wpisany z nazwy , ale bez tonażu.  

2. W przedmiarach części elektrycznej brakuje rozdzielni SN wraz z trafo. Proszę o potwierdzenie, 

że ten zakres nie należy do wyceny.  

3. We wzorze umowy w § 13 Gwarancja jakości i rękojmia ustęp 1 zapisano:  

„Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na Przedmiot umowy, która wygasa po 

upływie 60 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego, zaś 

dach (w szczególności konstrukcja, wykonanie, materiały, szczelność) 120 miesięcy od dnia 

podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego. Zakres uprawnień i roszczeń 

Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości odpowiada zakresowi uprawnień i roszczeń 

Zamawiającego z tytułu rękojmi.” 

Równocześnie w § 8 Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy ustęp 2 zapisano:  

„Niewykorzystane przez Zamawiającego na zaspokojenie przysługujących mu roszczeń 

zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w wysokości 

nominalnej w następujący sposób: […] 

b) 50% kwoty niewykorzystanego zabezpieczenia, będzie stanowić z chwilą podpisania 

bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego,  zabezpieczenie wykonania zobowiązań 

Wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi za wady i zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od 

złożenia przez Wykonawcę pisemnego pod rygorem nieważności wniosku, z zastrzeżeniem iż 

Wykonawca jest uprawniony do złożenia ww. wniosku po upływie obowiązywania okresu 

rękojmi i gwarancji pod rygorem pozostawienia wniosku Wykonawcy bez dalszego biegu i nie 

wywołania skutku polegającego na zwolnieniu kwoty zabezpieczenia.” 

W nawiązaniu do powyższego, zwracamy się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów  § 13 ustęp 1, tak aby gwarancja jakości 

i rękojmi dotycząca dachu obejmowała tylko pokrycie dachu (wykonanie, materiały, 

szczelność) bez konstrukcji? 

 Czy Zamawiający może zmienić zapisy umowne, tak aby gwarancja jakości i rękojmi na 

Przedmiot umowy obejmowała przez okres 60 miesięcy roboty budowlane, zaś dach 

objęty był gwarancją maksymalnie 100 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego 

protokołu? Wynika to z maksymalnych okresów udzielenia gwarancji przez 

Ubezpieczycieli,  w które trzeba doliczyć również okres realizacji inwestycji objęty 

gwarancją dobrego wykonania kontraktu. 

 Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie złożone w dwóch formach: gwarancji na roboty 

budowlane i gotówki: 

 gwarancja na 2,5% wynagrodzenia zabezpieczałaby należyte wykonanie umowy 

(tj. na okres realizacji prac max. 55  tygodni + 30 dni) 



 równocześnie wraz z wniesieniem gwarancji ubezpieczeniowej spółka wpłaciłaby 

gotówką zabezpieczenie na pozostałe 2,5% wynagrodzenia, które zostałoby także 

na okres 120 m-cy rękojmi i gwarancji? 

 Czy jest możliwe określenie proporcji zabezpieczenia, aby można było wydzielić np. 

procentowo lub kwotowo gwarancję na dach (który byłby wtedy zabezpieczony 

odrębnie)?  

Kwota zabezpieczenia na część dachową będzie wtedy znacząco niższa niż wartość całej 

umowy i Ubezpieczyciele będą ją rozpatrywać na indywidualnych warunkach.  

 

 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1  Uprzejmie informuję, iż w pozycji 155 przedmiaru robót budowlanych powinna być 

uwzględniona pozycja GR.269 1 Element IPE300 o wadze 523,3 kg. Omyłkowo wpisano wartość 0.  

 

Ad. 2 Potwierdzamy, iż rozdzielnia SN wraz z trafo nie należy do wyceny.  

 

Ad. 3  

- Podpunkt a) Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianą w zakresie gwarancji jakości i rękojmi w 

stosunku do zapisów znajdujących się we wzorze umowy. 

 

- Podpunkt b) Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianą w zakresie gwarancji jakości i rękojmi w 

stosunku do zapisów znajdujących się we wzorze umowy. 

 

- Podpunkt c) Gwarancji jakości i rękojmi musi zostać zabezpieczona zgodnie z zapisami znajdującymi 

się we wzorze umowy. Sposób wniesienia tegoż zabezpieczenia jest zależny wyłącznie od Oferenta. 

Każda wariant wniesienia zabezpieczenia jest dopuszczalny, o ile będzie on zgodny z zapisami 

znajdującymi się we wzorze umowy. Szczegółowe analizy będą w tym zakresie prowadzone na etapie 

podpisywania umowy z firmą, która złoży najkorzystniejszą ofertę. 

 

- Podpunkt d) Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianą w zakresie gwarancji jakości i rękojmi w 

stosunku do zapisów znajdujących się we wzorze umowy. 



 20.05.2021 r.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_3 DOTYCZĄCEGO 

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD – KAN” 

 

 

PYTANIE: 

1. Prosimy o zmianę zapisu z umowy a dokładniej zapisu dotyczącego robót dodatkowych (§ 10 pkt 3) 

 z: 

"Jeżeli dane elementy Robót dodatkowych (zamiennych) nie będą ujęte w Szczegółowych kosztorysach 

ofertowych, wówczas podstawą do kalkulacji wynagrodzenia Wykonawcy za takie roboty będzie 

średnia cen z ofert pozyskanych przez Zamawiającego od podmiotów trzecich, na co Wykonawca 

wyraża nieodwołalną zgodę." 

 Na: 

"Jeżeli dane elementy Robót dodatkowych (zamiennych) nie będą ujęte w Szczegółowych kosztorysach 

ofertowych, wówczas podstawą do kalkulacji wynagrodzenia Wykonawcy za takie roboty będzie 

średnia wartość cen SEKOCENBUD na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę." 

 

2. W związku z panującą epidemią COVID-19 co wiążę się z wydłużonym czasem oczekiwania na oferty 

od podwykonawców oraz dostawców, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesunięcie 

terminu przetargu przynajmniej o tydzień. 

 

3. W celu przyspieszenia przygotowania oferty prosimy uprzejmie o przesłanie przedmiarów w wersji 

aktywnej.  

 

4. Prosimy o informację w jakim celu wykonawca przedmiarów budowlanych rozdzielał na 

poszczególne pozycję każdy podciąg, każdy słup, ławę itd. Przedmiar jest bardzo chaotyczny co 

znacznie utrudnia przygotowanie oferty przez Wykonawcę oraz oczywiście dużo większym kosztem 

poniesionym przez Inwestora wykonania takiego przedmiaru... 

 

5. W związku z szalejącymi cenami materiałów oraz problemami z ich dostępnością prosimy o 

zmniejszenie terminu ważności oferty z 60 do 30 dni. 

 

6. W związku z pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ zarówno na dostępność jak i cenę 

materiałów prosimy o dopisanie do umowy zapisu, że w przypadku wzrostu cen poszczególnych 

materiałów o przynajmniej 5% Wykonawca ma prawo do waloryzacji cen w oparciu o średnie ceny 

SEKOCENBUD.  

 

 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1 Uprzejmie informujemy, iż zapisy umowy o generalne wykonawstwo w niniejszym zakresie nie 

podlegają zmianie. 

 



Ad. 2 Uprzejmie informujemy, iż wskazany w zapytaniu ofertowym termin przedłożenia oferty nie 

podlega wydłużeniu.  

 

Ad. 3 Uprzejmie informujemy, iż przedmiary są dostępne w plikach PDF. Innych wersji nie posiadamy 

oraz nie mamy możliwości dostarczenia.  

 

Ad. 4 Uprzejmie informujemy, iż przedmiary zostało opracowane przez podmiot zewnętrzny, na nasze 

zlecenie. Nie mieliśmy bezpośrednio wpływu na zastosowany podział pozycji. Niniejszy dokument na 

ten moment nie podlega zmianie. W związku z tym w przypadku zainteresowania złożenia oferty 

prosimy o zastosowanie się do opublikowanych przedmiarów robót.   

 

Ad. 5 Uprzejmie informujemy, iż wskazany w zapytaniu ofertowym termin ważności oferty nie podlega 

zmianie.  

 

Ad. 6 Uprzejmie informujemy, iż zapisy umowy o generalne wykonawstwo nie podlegają zmianie/ 

uzupełnieniu. 

 

  

26.03.2021 r.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_2 DOTYCZĄCEGO 

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, 

KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, 

C.O. I GAZU” 

 

PYTANIE: 

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.2.2./SEFKO_RB_2 zwracamy się do Państwa z prośbą 

o udostępnienie karty doborowej dla NAWIEWNIKA TEKSTYLNEGO firmy AIRMIX. W projekcie brak 

załączonej karty doborowej, oraz szczegółowych parametrów. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Uprzejmie informujemy, iż karta doborowa dla NAWIEWNIKA TEKSTYLNEGO firmy AIRMIX znajduje się 
w opublikowanej dokumentacji. Jest dostępna w załączniku nr 8, „Projekt techniczny - instalacja 
wentylacji”, folder „Załącznik nr 2”, plik pdf „KDT 11a 01 2021 OTTO ENG RZESZÓW SEFKO RZESZÓW”.  



26.03.2021 r.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_2 DOTYCZĄCEGO 

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, 

KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, 

C.O. I GAZU” 

 

PYTANIE: 

1. Wg wcześniejszej odpowiedzi ofertę należy przygotować w oparciu o przedmiar robót 

traktując projekt budowlany i techniczny jako materiały pomocnicze. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości korygowania ilości robót w przedmiarach oraz modyfikowania 

brakujących/ zbędnych pozycji, przez Oferenta natomiast we Wzorze umowy w § 1 

ustęp 4 zapisano „Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony uzgadniają iż 

w przypadku niezgodności z zapisach ustępy 1-3 (tj. opisujących zakres robót 

objętych umową), rozstrzygać będzie projekt budowlany”.  

Prosimy o wprowadzenie zmiany zapisu Umowy np. przez sformułowanie „Dla 

uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony uzgadniają, iż w przypadku niezgodności 

w zapisach ustępy 1-3, rozstrzygać będzie przedmiar robót załączony na etapie 

przetargu ze zmianami wprowadzonymi w postaci odpowiedzi” lub wyjaśnienie w jaki 

sposób rozstrzygane będą niezgodności. 

 

2. Czy posadzka betonowa hali produkcyjnej, magazynu wyrobów gotowych i 

pomieszczeń technicznych została poprawnie zaprojektowana? Wg wykonawców 

posadzek przemysłowych posadzka grubości 20 cm z betonu C25/30, zbrojona 

włóknami z tworzywa sztucznego w ilości 2 kg/m3 nie przeniesie podanych w 

odpowiedziach obciążeń. Konieczne byłoby zwiększenie grubości posadzki , zmiana 

klasy betonu, dodanie siatek stalowych lub/ i zwiększenie zbrojenia rozproszonego. 

Prosimy o powtórną analizę tego punktu i potwierdzenie parametrów posadzki.  

 

 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1 Uprzejmie informujemy, iż nie przewidujemy możliwości zmiany zapisów umowy o generalne 
wykonawstwo robót budowlanych. 
W związku z powyższym obowiązująca treść  § 1 ustęp 4 brzmi: 
„4. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony uzgadniają, iż w przypadku niezgodności w 
zapisach ustępy 1-3, rozstrzygać będzie projekt budowlany.” 
 
 
Ad. 2 Potwierdzamy podane parametry posadzki.   



29.03.2021 r.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_2 DOTYCZĄCEGO 

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, 

KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, 

C.O. I GAZU” 

 

PYTANIE: 

1. W pliku „Pytania i odpowiedzi z dnia 16.03.2021 r.” Zamawiający nie zgodził się na 

modyfikowanie przedmiarów a także określił, że przedmiary należy traktować jako nadrzędne. 

W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że elementy nieujęte  

w przedmiarach a konieczne do wykonania będą stanowiły roboty dodatkowe, oraz że w 

przypadku rozbieżności pomiędzy ilościami przedmiarowymi a faktycznie wykonanym 

zakresem robót Zamawiający dopłaci lub potrąci różnicę po cenach jednostkowych z 

kosztorysu ofertowego 

2. W pliku „Pytania i odpowiedzi z dnia 16.03.2021 r.” Zamawiający określił, że płyty warstwowe 

należy montować w układzie pionowym. Dokumentacja projektowa nie zawiera 

podkonstrukcji stalowej pod montaż obudowy. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż 

konstrukcji stalowej pod obudowę będzie traktowane jako roboty dodatkowe. 

3. W pliku „Pytania i odpowiedzi z dnia 19.03.2021 r.” Zamawiający określił, że konstrukcja 

stalowa nie będzie zabezpieczana pod względem pożarowym. Wg projektu budowlanego 

budynek zaliczono do klasy odporności pożarowej budynku – „D”  

w której to klasie główna konstrukcja nośna ma być R30. Prosimy o potwierdzenie, że 

wykonanie zabezpieczenia pożarowego konstrukcji stalowej będzie traktowane jako roboty 

dodatkowe. 

4. W przedmiarze dwa razy ujęto rozdzielnię RO. Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć 

dwie rozdzielnie RO bądź o przedstawienie poprawnego przedmiaru robót. 

5. W przedmiarze robót ujęto rozdzielnię SN w pozycjach nr 1.1.1, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.17. Proszę 

o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć dostawę i montaż czterech rozdzielni SN bądź o 

przedstawienie poprawnego przedmiaru robót. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1  Uprzejmie informujemy, iż obowiązkiem wykonawcy jest dokonanie wyceny swojej oferty oraz 
realizacji zamówienia (robót budowlanych) na podstawie przedłożonej dokumentacji projektowej 
(przedmiar, projekt budowlany, projekt technologiczny). Zamawiający oczekuje wykonania 
zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.  
Wszelkie praca jakie w ocenie Wykonawcy są niezbędne dla właściwej realizacji prac budowlanych 
zgodnie z dokumentacją projektową należy uwzględnić w sporządzanej wycenie.  
Pragniemy zauważyć, iż od Wykonawcy wymaga się określenia ceny ryczałtowej. Cena ryczałtowa jest 
ostateczna i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego (zgodnie z art. 
632 kodeksu cywilnego). 
 
Ad. 2 Uprzejmie informujemy, iż dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej pod pionowy układ płyt 
warstwowych ścian została ujęta w przedmiarze robót pod pozycją 151. 
 



Ad. 3 Uprzejmie informujemy, iż zasadniczo główną konstrukcję budynku, dla której wymagana jest 
odporność pożarowa R30 stanowią w tym obiekcie elementy żelbetowe, a jedynym elementem 
stalowym, który można by było zinterpretować jako część głównej konstrukcji nośnej są słupy i rygle 
ścian szczytowych hali – z ostrożności również proponujemy zastosować dla nich wymóg R30. 
Fragmenty ścian oznaczone w projekcie jako EI60 także wymagają pomalowania pojedynczych 
elementów do klasy R30.  
 
Ad. 4 Uprzejmie informujemy, iż w trakcie zmiany formatu plików przedmiaru nie przeniosły się 
poprawne nazwy z zestawienia materiałów do nazw pozycji. Rozdzielnię RO ujęto w następujących 
pozycjach przedmiaru 1.2.5 oraz 1.2.7. 
Właściwe nazewnictwo ww. pozycji:  
- 1.2.5 - Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża 
przez zabetonowanie, rozdzielnica RO. 
- 1.2.7 - Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża 
przez zabetonowanie, rozdzielnica RK. 
Wskazane w przedmiarze  ilości i wartość pozycji są poprawne.  Jedynie nazwy ww. pozycji 
kosztorysowych zawierały błędne dane. W sporządzanej dokumentacji prosimy uwzględnić wskazanej 
powyżej nazewnictwo pozycji: 1.2.5, 1.2.7. 
 
Ad. 5 Uprzejmie informujemy, iż w trakcie zmiany formatu plików przedmiaru nie przeniosły się 
poprawne nazwy z zestawienia materiałów do nazw pozycji.  
Właściwe nazwy pozycji to:  
- 1.1.1 - Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i nastawczych o masie 
do 600 kg, rozdzielnica SN. 
- 1.2.15 - Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i nastawczych o masie 
do 600 kg, rozdzielnica RT3. 
- 1.2.16 - Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i nastawczych o masie 
do 600 kg, rozdzielnica RT2. 
- 1.2.17 - Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i nastawczych o masie 
do 600 kg, rozdzielnica RT1. 
Wskazane w przedmiarze  ilości i wartość pozycji są poprawne.  Jedynie nazwy ww. pozycji 

kosztorysowych zawierały błędne dane. W sporządzanej dokumentacji prosimy uwzględnić wskazanej 

powyżej nazewnictwo pozycji: 1.1.1, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.17. 



23.03.2021 r.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_2 DOTYCZĄCEGO 

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, 

KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, 

C.O. I GAZU” 

 

PYTANIE: 

1. Czy konstrukcję stalową można wykonać w całości w klasie EXC2? 

2. Proszę o zmianę ilości stali zbrojeniowej do zbrojenia stóp SFh-1. W przedmiarze jest 364,62 

kg a w zestawieniu stali na rysunku konstrukcyjnym – 3486,9 kg 

3. Proszę o zmianę ilości betonu do wykonania stóp SFh-1. W przedmiarze przyjęto wysokość 

stóp 60 cm, a wg rysunku konstrukcyjnego powinno być 70 cm. Wg przedmiaru jest 43,47 m3, 

a powinno być 50,715 m3. 

4. Proszę o zmianę ilości stali zbrojeniowej do zbrojenia stóp SFh-2. W przedmiarze jest 221,15 

kg a w zestawieniu stali na rysunku konstrukcyjnym – 94,21 kg. 

5. Proszę o zmianę ilości stali zbrojeniowej do zbrojenia stóp SFh-3. W przedmiarze jest 364,62 

kg a w zestawieniu stali na rysunku konstrukcyjnym – 1093,2 kg. 

6. W zapytaniu ofertowym rozdział III pkt. 2 Zamawiający ustalił warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące zaplecza kadrowego cyt. „w tym co najmniej jedną osobą 

posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, który kierował co 

najmniej: 

- 2 budowami polegającymi na budowie obiektu produkcyjnego o wartości co najmniej 2 000 000,00 

PLN netto każdy w ciągu ostatnich 5 lat 

- 2 budowami polegającymi na budowie obiektu produkcyjnego o powierzchni użytkowej co najmniej 

1 000 m2 każdy w ciągu ostatnich 5 lat”. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zapisu na zaproponowany poniżej, który nie będzie 

ograniczał konkurencyjności i umożliwi złożenie ofert większej ilości oferentów. Dodany tekst został 

wyróżniony wytłuszczonym drukiem:  

„w tym co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie przy wykonywaniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane, oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika 

robót budowlanych, który kierował co najmniej: 

- 2 budowami polegającymi na budowie lub rozbudowie obiektu produkcyjnego o wartości co 

najmniej 2 000 000,00 PLN netto każdy w ciągu ostatnich 5 lat 

- 2 budowami polegającymi na budowie lub rozbudowie obiektu produkcyjnego o powierzchni 

użytkowej co najmniej 1 000 m2 każdy w ciągu ostatnich 5 lat”. 

 



 

 ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Uprzejmie informujemy, iż wyrażamy zgodę na taką zmianę.  

 

Ad. 2. Uprzejmie informujemy, iż należy przyjąć wartość z projektu.  

 

Ad. 3. Uprzejmie informujemy, iż należy przyjąć wartość z projektu. 

 

Ad. 4. Uprzejmie informujemy, iż należy przyjąć wartość z projektu. 

 

Ad. 5. Uprzejmie informujemy, iż należy przyjąć wartość z projektu. 

 

Ad. 6. Uprzejmie informujemy, iż nie jest możliwa zmiana warunków udziału (kryteriów) w trakcie 

realizacji postępowania. 

W sytuacji braku ofert, które by spełniły ten warunek (kryterium) Postępowanie będzie powtórzone, 
a niniejsze kryterium zmodyfikowane. 



 13.05.2021 r.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_3 DOTYCZĄCEGO 

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD – KAN” 

 

 

PYTANIE: 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korygowania ilości w przedmiarach robót? 

2. Czy oferent może we własnym zakresie dodawać i usuwać brakujące/ zbędne pozycje? 

3. Czy konstrukcję stalową można wykonać w całości w klasie EXC2? 

4. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć cynkowani i zabezpieczenie p.poż 

konstrukcji stalowej wg pozycji nr 155, 156 i 157 przedmiaru robót. 

5. Prosimy o przesłanie rysunków elewacji z okładziny wentylowanej kompozytowej wraz z 

rozrysowanym podziałem płyt. 

6. W jakim kolorze należy wycenić elewację z płyt kompozytowych?  

7. Jakiej grubości izolację termiczną należy przyjąć pod płytami kompozytowymi? 

8. Proszę o potwierdzenie, że funkcję napowietrzania mają realizować drzwi D1. Brak takiej 

informacji na zestawieniu stolarki. 

9. Proszę o potwierdzenie, że bramy B1 i B2 należy wykonać jako pełne, bez przeszkleń (zgodnie 

z widokami elewacji).  

10. Czy bramy w pomieszczeniu 1.2 Magazyn wyrobów gotowych mają mieć prowadzenie wysokie 

czy otwierać się do góry? Prowadzenie łamane bram na standardowej wysokości może 

zablokować dostęp do regałów.  

11. Jakie sterowanie otwieraniem i zamykaniem bram należy przyjąć? Na przycisk, łańcuszek, 

pilota? 

12. Czy sterowanie bram wewnętrznych należy zamontować po jednej stronie bramy czy po obu? 

13. Czy w hali produkcyjnej należy uwzględnić dodatkowe fundamenty lub wzmocnienie posadzki 

pod urządzenia? 

14. Czy we wszystkich pomieszczeniach z posadzką przemysłową należy zastosować ten sam typ 

posadzki (pod takie samo obciążenie)? 

15. Proszę o potwierdzenie, że system regałowy nie należy do zakresu wyceny lub podać 

niezbędne dane do jego wyceny? 

16. Jakie obciążenie od systemu regałowego należy przyjąć do wyceny posadzki? 

17.  Czy na etapie wykonywania posadzki należy powiedzieć montaż elementów systemu 

regałowego? Jeżeli tak, proszę o podanie dodatkowych informacji o systemie?  

18. Czy w hali należy przewidzieć np. miejsce parkowania wózków akumulatorowych z posadzką 

kwasoodporną? 

19. Wg. projektu części architektonicznej posadzka przemysłowa ma być zbrojona włóknami z 

tworzywa sztucznego 2 kg/m3. Natomiast w przedmiarze robót w pozycji 196 występuje 

posadzka zbrojona zbrojeniem rozproszonym w ilości 25 kg/m3 (ilość wskazuje na włókna 

stalowe). Prosimy o wyjaśnienie jakimi włóknami i w jakiej ilości należy zbroić posadzkę.  

20. Jeżeli posadzkę przemysłową należy zbroić włóknami z tworzywa sztucznego, proszę o 

podanie parametrów lub nazwy handlowej włókien przyjętych na etapie projektowania 



posadzki.  

21. Wg. Projektu Budowlanego  posadzkę przemysłową należy wykonać żywicą epoksydową o 

wysokiej odporności na ścieranie. W przedmiarach nie ma takiej pozycji. Prosimy o 

wyjaśnienie. 

22. Czy istnieje możliwość zamiany płyt warstwowych dachowych na układ składający się z blachy 

trapezowej, folii paroizolacyjnej, płyt PIR i membrany? Proponowane rozwiązanie ma 

ekonomiczne uzasadnienie oraz pozwala na dokładniejsze uszczelnienie dachu, szczególnie 

przy przejściach dachowych. 

23. Prosimy o określenie parametrów technicznych lub przykładowej nazwy handlowej płytek 

posadzkowych i ściennych wybranych przez inwestora. 

24. Prosimy o określenie preferowanych rozmiarów płytek posadzkowych i ściennych.  

25. Prosimy o określenie parametrów technicznych płytek kasetonowych z włókien mineralnych 

26. Prosimy o określenie parametrów technicznych paneli z płytek winylowych. 

27. Prosimy o określenie parametrów technicznych paneli z płytek LTV. 

28. Po czyjej stronie (Wykonawca/ Zamawiający) będzie koszt wykonania obligatoryjnych 

przeglądów i serwisów w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. 

29. Po czyjej stronie (Wykonawca/ Zamawiający) będzie koszt zakupu materiałów 

eksploatacyjnych dla przeglądów i serwisów w trakcie trwania okresy gwarancyjnego. 

30. Prosimy o potwierdzenie że logo firmy i elementy reklamowe są poza zakresem wyceny. 

31. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie techniczne, maszyny, regały, wyposażenie 

meblowe, akcesoria łazienkowe jest poza zakresem wyceny.  

 

 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1 Uprzejmie informujemy, iż w ofercie nie należy modyfikować przedmiarów. Wszelkie 

wątpliwości, a także propozycję zmian proszę zgłaszać w formie pytań do których ustosunkujemy się.  

 

Ad. 2 Uprzejmie informujemy, iż podstawą do wyceny jest projekt.  

 

Ad. 3 Uprzejmie informujemy, iż konstrukcję stalową należy wykonać zgodnie z projektem 

wykonawczym konstrukcji tj. w klasie EXC2.  

 

Ad. 4 Uprzejmie informujemy, iż w wycenie należy ująć zabezpieczenie konstrukcji zgodnie z poz. 155, 

156, 157 przedmiaru robót.  

 

Ad. 5 Uprzejmie informujemy, iż podziały płyt zostaną określone po wyborze konkretnego dostawcy 

płyt.  

 

Ad. 6 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny  należy przyjąć kolorystykę elewacji zgodnie z rysunkami 

elewacji zawartymi w projekcie technicznym.  

 

Ad. 7 Uprzejmie informujemy, iż izolację termiczną stanowi płyta ścienna PIR 12 cm.  

 

Ad. 8 Potwierdzamy, iż drzwi D1 mają pełnić funkcję napowietrzania.   

 



Ad. 9 Potwierdzamy, iż bramy B1 i B2 należy wykonać zgodnie z przedmiarem i załączonym projektem.  

 

Ad. 10 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć prowadzenie wysokie bram.  

 

Ad. 11 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć sterowanie na przyciska.  

 

Ad. 12 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć sterowanie po jednej stronie. 

 

Ad. 13 Uprzejmie informujemy, iż dodatkowe fundamenty lub wzmocnienia posadzki pod urządzenia 

nie należą do zakresu oferty/ wyceny. 

 

Ad. 14 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem i projektem we 

wszystkich pomieszczeniach z posadzką przemysłową należy zastosować ten sam typ posadzki.  

  

Ad. 15 Uprzejmie informujemy, iż system regałów nie należy do zakresu oferty/ wyceny. 

 

Ad. 16 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny posadzki przemysłowej należy przyjąć następujące 

obciążenia: 

- od wózków widłowych na poziomie 64kN na koło oraz ciśnieniu kontaktowym na styku koła z 

posadzką 4,0MPa, 

- 120kN na stopkę regału wysokiego składowania, 

- obciążenie użytkowe równomiernie rozłożone na posadzkę o intensywności 50kN/m2. 

 

Ad. 17 Uprzejmie informujemy, iż system regałów nie należy do zakresu oferty/ wyceny. 

 

Ad. 18 Uprzejmie informujemy, iż nie należy uwzględniać miejsce parkowania wózków 

akumulatorowych z posadzką kwasoodporną. 

 

Ad. 19 Uprzejmie informuję, iż do wyceny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem i projektem 

technicznym  25 kg/m3 włókien stalowych.  

 

Ad. 20 Uprzejmie informuję, iż do wyceny należy przyjąć zbrojenie włóknem stalowym.  

 

Ad. 21 Uprzejmie informuję, iż do wyceny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem i projektem 

technicznym bez epoksydu.  

 

Ad. 22 Uprzejmie informujemy, iż niniejsza zmiana nie jest dopuszczalna.  

 

Ad. 23 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć minimalne parametry techniczne: 

- POSADZKI: Gres nieszkliwiony PEI5 antypoślizgowy R10 E˂3%; 

- ŚCIANY: Glazura szkliwiona E˂3%. 

 

Ad. 24 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć płytki w następujących rozmiarach: 

- POSADZKI: 60 x 60;  

- ŚCIANY: 60 x 30.  



 

Ad. 25 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć następujące parametry płytek 

kasetonowych z włókien mineralnych: 

- Materiał klasy ogniowej A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1, 

- Pochłanianie dźwięku EN ISO 11654 NRC = 0,10 zgodnie z ASTM C 423, 

- Izolacyjność akustyczna wzdłużna Dn, f, w = 34 Db  zgodnie z EN ISO 10848 (grubość 15 mm), 

- odporność na wilgoć do 95% względnej wilgotności powietrza,  

- przewodność cieplna ˄=0,052-0,057 W/Mk zgodnie z DIN 52612, 

- przepuszczalność powietrza M1 (≤30 m3/hm2) zgodnie z DIN 18177. 

 

Ad. 26 Uprzejmie informujemy, iż w przedmiarze nie występują płytki tego typu.  

 

Ad. 27 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć następujące parametry paneli z płytek LTV: 

- Grubość: 2,5 mm, 

- Warstwa ścieralna: 0,8 mm, 

- Antypoślizgowe (min. R10).  

 

Ad. 28 Uprzejmie informujemy, iż koszt wykonania obligatoryjnych przeglądów i serwisów w trakcie 

trwania okresu gwarancyjnego będzie po stronie Wykonawcy. 

 

Ad. 29 Uprzejmie informujemy, iż koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych dla przeglądów i 

serwisów w trakcie trwania okresy gwarancyjnego będzie po stronie Zamawiającego. 

 

Ad. 30 Uprzejmie informujemy, iż logo firmy i elementy reklamowe nie należą do zakresu oferty/ 

wyceny. Logo nie występuje jako element przedmiaru. Jednakże w wycenie należy przewidzieć 

zasilanie elektryczne tych elementów. 

 

Ad. 31 Uprzejmie informujemy, iż elementy tj.: wyposażenie techniczne, maszyny, regały, 

wyposażenie meblowe, akcesoria łazienkowe nie należą do zakresu oferty/ wyceny. 



 14.05.2021 r.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_3 DOTYCZĄCEGO 

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD – KAN” 

 

 

PYTANIE: 

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „REMBUD” Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o udostępnienie 

przedmiarów robót w wersji edytowalnej np. xml lub ath. 

 

 

ODPOWIEDŹ: 

Uprzejmie informujemy, iż przedmiary robót budowlanych posiadamy tylko w formie plików PDF, 

takich jak zostały udostępnione w ramach publikacji zapytania ofertowego.  



 16.03.2021 r.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_2 DOTYCZĄCEGO 

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, 

KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, 

C.O. I GAZU” 

 

 

PYTANIE: 

1. Czy przedmiary można dowolnie modyfikować np. dodając/ ujmując pozycje, zmieniając podstawy 

wyceny, jednostkę miary, ilości itp.? 

2. Prosimy o udostępnienie przedmiarów zakresu instalacji sanitarnych w wersji umożliwiającej 

kopiowanie/ edycję. Wystarczą pliki w formie pdf wygenerowane bezpośrednio z programu 

kosztorysowego (nie skany). 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją, które informacje mają większą 

wagę? Projekt budowlany (zał. 7), projekty techniczne (zał. 8) czy przedmiary (zał. 6)? 

4. Prosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej w formie plików DWG?  

5. Prosimy o udostępnienie rysunku PZT jako osobnego pliku pdf.  

6. Czy zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę? 

7. Czy zakres zapytania obejmuje sieci zewnętrzne i przyłącza, zagospodarowanie terenu, przykrycie 

rowu, drogi, place, ogrodzenie, instalację fotowoltaiczną? Brak w przedmiarze. 

8. Prosimy o doprecyzowanie rodzajów (lub poziomu cenowego) materiałów wykończeniowych m. in. 

ścian, posadzek, sufitów podwieszanych. 

9. Płyty warstwowe na elewacji mają być montowane w układzie pionowym czy poziomym? 

10. Proszę o podanie rodzaju lub parametrów jakie mają spełniać płytki kasetonowe sufitów 

podwieszanych modułowych. Czy należy wycenić zgodnie z przedmiarem płyty w włókien 

mineralnych? 

11. Proszę o wyjaśnienie. W opisie architektury zapisano, że wszystkie sufity podwieszane w części 

administracyjno-socjalnej mają być wykonane jako modułowe 60x60, natomiast w przedmiarze sufity 

podwieszane na piętrze przyjęto jako sufity podwieszane pełne z g-k. Co należy przyjąć do wyceny? 

12. Wg informacji od producenta klap dymowych, klapa dymowa z kierownicą nie może pełnić 

jednocześnie funkcji włazu na dach. Proszę o informację czy należy przyjąć klapę dymową o większych 

wymiarach geometrycznych bez kierownicy, czy wycenić klapę o wymiarach jak w projekcie i osobno 

wyłaz dachowy?  

13. Proszę o potwierdzenie, że funkcję napowietrzania mają realizować drzwi D1. Brak takiej informacji 

na zestawieniu stolarki, 

14. Proszę o potwierdzenie, że bramy B1 i B2 należy wykonać jako pełne, bez przeszkleń (zgodnie z 

widokami elewacji) 

15. Czy bramy w pomieszczeniu 1.2 Magazyn wyrobów gotowych mają mieć wysokie prowadzenie (na 

jakiej wysokości?) czy otwierać się do góry? Prowadzenie łamane bram na standardowej wysokości 

może zablokować dostęp do regałów. 

16. Jakie sterowanie otwieraniem i zamykaniem bram należy przyjąć? Na przycisk, łańcuszek, pilot? W 

przypadku bram wewnętrznych, elementy te należy zamontować po obu stronach czy tylko po jednej? 

 17. Proszę o potwierdzenie, że system regałowy nie należy do zakresu wyceny lub podać niezbędne 



dane do jego wyceny? 

18. Jakie obciążenie od systemu regałowego należy przyjąć do wyceny posadzki? 

19. Czy na etapie wykonywania posadzki należy przewidzieć montaż elementów systemu 

regałowego? Jeżeli tak, proszę o podanie dodatkowych informacji o systemie? 

20. Czy w hali należy przewidzieć np. miejsce parkowania wózków akumulatorowych z posadzką 

kwasoodporną? 

21. Czy zamawiający dopuści zmianę technologii wykonania słupów żelbetowych prefabrykowanych 

na wykonywane na budowie? 

22. Czy logo firmy montowane na elewacji należą również do zakresu wyceny? Jeżeli tak prosimy o 

rysunki szczegółowe oraz wytyczne wykonania?  

 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1 Uprzejmie informujemy, iż w ofercie nie należy modyfikować przedmiarów. Wszelkie 

wątpliwości, a także propozycję zmian proszę zgłaszać w formie pytań do których ustosunkujemy się.  

 

Ad. 2 Uprzejmie informujemy, iż przedmiary są dostępne w plikach PDF. Innych wersji nie posiadamy 

oraz nie mamy możliwości dostarczenia.  

 

Ad. 3 Uprzejmie informujemy, iż ofertę należy przygotować w oparciu o przedmiar robót traktując 

projekt budowlany i techniczny jako materiały pomocnicze.  

 

Ad. 4 Uprzejmie informujemy, iż projekty są dostępne w plikach PDF. Innych wersji nie posiadamy oraz 

nie mamy możliwości dostarczenia. 

 

Ad. 5 Uprzejmie informujemy, iż rysunek PZT w formie pliku pdf znajduje się w projekcie budowlanym.  

 

Ad. 6 Uprzejmie informujemy, iż posiadamy prawomocne pozwolenie na budowę z 2021 r.  

 

Ad. 7 Uprzejmie informujemy, iż elementy tj.: sieci zewnętrzne i przyłącza, zagospodarowanie terenu, 

przykrycie rowu, drogi, place, ogrodzenie, instalacja fotowoltaiczna nie należą do zakresu oferty. Nie 

występuje jako element przedmiaru. W związku z tym nie należy tego wyceniać.  

 

Ad. 8 Uprzejmie informujemy, iż zakładamy średni poziom cen.  

 

Ad. 9 Uprzejmie informujemy, iż płyty warstwowe na elewacji mają być montowane w układzie 

pionowym. 

 

Ad. 10 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem tj. płyty z włókien 

mineralnych. 

 

Ad. 11 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem. 

 

Ad. 12 Uprzejmie informujemy, iż klapę z wyłazem przyjętego przez Państwa dostawcy należy dobierać 

do powierzchni oddymiania klatki schodowej.  

Ad. 13 Uprzejmie informujemy, iż funkcję napowietrzania mają realizować drzwi D1. 



 

Ad. 14 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.  

 

Ad. 15 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć wysokie prowadzenie.  

 

Ad. 16 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny należy przyjąć przycisk po jednej stronie bramy.  

 

Ad. 17 Uprzejmie informujemy, iż regały nie należą do zakresu oferty. 

 

Ad. 18 Uprzejmie informujemy, iż do wyceny posadzki przemysłowej należy przyjąć następujące 

obciążenia: 

- od wózków widłowych na poziomie 64kN na koło oraz ciśnieniu kontaktowym na styku koła z 

posadzką 4,0MPa, 

- 120kN na stopkę regału wysokiego składowania, 

- obciążenie użytkowe równomiernie rozłożone na posadzkę o intensywności 50kN/m2. 

 

Ad. 19 Uprzejmie informujemy, iż regały nie należą do zakresu oferty.  

 

Ad. 20 Uprzejmie informujemy, iż nie należy uwzględniać miejsce parkowania wózków 

akumulatorowych z posadzką kwasoodporną.  

 

Ad. 21 Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość zmiany jeżeli nie ucierpi na tym jakość wykonania.  

 

Ad. 22 Uprzejmie informujemy, iż logo nie należy do zakresu oferty. Nie występuje jako element 

przedmiaru.  



17.03.2021 r.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_2 DOTYCZĄCEGO 

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, 

KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, 

C.O. I GAZU” 

 

 

PYTANIE: 

1. Czy istnieje możliwość zamiany płyt warstwowych dachowych na układ składający się z  blachy 

trapezowej, folii paroizolacyjnej, płyty PIR i membrany? Proponowane rozwiązanie ma 

ekonomiczne uzasadnienie oraz pozwala na dokładniejsze uszczelnienie dachu, szczególnie 

przy przejściach dachowych. 

2. Czy w zakres oferty ma wchodzić przebudowa rowu melioracyjnego znajdującego się pod 

projektowaną halą? 

3. Czy w zakres oferty wchodzą tereny i instalacje zewnętrzne? 

4. Czy w zakres oferty wchodzi dostawa i montaż instalacji fotowoltaiki? 

5. Czy istnieje możliwość zamiany membrany na dachu z 3mm na 1,5mm lub 1,2mm? Są to 

standardowe grubości membran dachowych. Są one wystarczający wytrzymałe na 

uszkodzenia mechaniczne oraz uszczelniają dach w takim samym stopniu, co grubsze 

membrany. 

6. Czy istnieje możliwość zamiany styropianu XPS pod posadzką w części administracyjno- 

socjalnej na EPS100, tak jak na stropie między kondygnacyjnym? 

7. Czy dopuszczają Państwo zamianę stropu monolitycznego żelbetowego na strop z płyt 

kanałowych? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1 Taka zmiana nie jest dopuszczalna. 

 

Ad. 2 Uprzejmie informuję, iż w zakres oferty nie wchodzi przebudowa rowu melioracyjnego 

znajdującego się pod projektowaną halą 

 

Ad. 3 Uprzejmie informuję, iż w zakres oferty nie wchodzą tereny i instalacje zewnętrzne. 

 

Ad. 4 Uprzejmie informuję, iż w zakres oferty nie wchodzi dostawa i montaż instalacji fotowoltaiki. 

 

Ad. 5 Tak, istnieje możliwość wprowadzenia niniejszej zmiany. 

 

Ad. 6 Tak, istnieje możliwość wprowadzenia niniejszej zmiany. 

 

Ad. 7 Taka zmiana nie jest dopuszczalna.  

 

 

 



PYTANIE: 

Pytania do umowy: 

1. Czy zamawiający dopuszcza zmianę umowy w §8 w zakresie wprowadzenia zapisu o 

możliwości jednostronnego odbioru robót przez Wykonawcę w przypadku nieuzasadnionego 

nie przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego per analogiam do zapisu §10 ust 4 Umowy? 

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korekty zapisu §8 ust.6 Umowy w sytuacji, gdy przepisy 

nie przewidują "odmowy podpisania protokołu", a jedynie odbiór robót z ewentualnym 

zgłoszeniem zastrzeżeń do niego w zakresie stwierdzonych wad i usterek? 

3. Jaki jest stosunek kary umownej przewidzianej w §11 ust. 2 do kary przewidzianej w §10 ust. 

3 ? Czy jest to omyłkowe powielenie kar, a jeżeli nie – jaki jest ich wzajemny stosunek, jakie 

przypadki penalizują obie kary, czym się równią i czy podlegają kumulacji? 

4. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie kar umownych na korzyść Wykonawcy np. w 

przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego? 

  

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1 Przedsiębiorstwo nie dopuszcza zmiany zapisów niniejszego punktu. 

 

Ad. 2 §8 ust.6 brzmi „6. Z poszczególnych odbiorów zaawansowania robót i końcowego, sporządzony 

zostanie odpowiedni protokół podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Odmowa podpisania protokołu przez Zamawiającego traktuje się jako nie przystąpienie przez 

Zamawiającego do odbioru danego zadania. Przepis ust. 3 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.” – 

na ten moment przedsiębiorstwo nie dopuszcza zmiany zapisów niniejszego punktu.  

 

Ad. 3 Uprzejmie informuję, iż §10 ust. 3 oraz §11 ust. 2 stanowi omyłkowe powielenie zapisu w 

zakresie kary umownej za odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  

Wykonawcy.  

 

Ad. 4 Uprzejmie informuję, iż odstąpienia oraz kary w tym zakresie zostały uwzględnione w „§ 10. 

Odstąpienie od Umowy i kary umowne związane z odstąpieniem od Umowy” opublikowanej umowy, 

natomiast w „§ 11. Kary umowne”, znajduje się odniesienie do pozostałych kar wynikających z umowy.  

 

 

 

PYTANIE: 

Czy istnieje możliwość spotkania się z Panem w celu omówienia projektu budowlanego, ustalenia  

Państwa oczekiwań oraz obejrzenia terenu inwestycji? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Uprzejmie informujemy, iż opcja spotkania/ rozmowy związanej z omówieniem projektu budowlanego 

nie jest możliwa. Wszelkie kwestie/ wątpliwości prosimy kierować w formie pytań.  

Istnieje możliwość obejrzenia terenu inwestycji, gdyż jest on ogólnodostępny.  



 17.05.2021 r.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_3 DOTYCZĄCEGO 

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD – KAN” 

 

 

PYTANIE: 

1. Nawiązując do ogłoszenia nr 2021-4742-47548 na portalu bazy konkurencyjności chcielibyśmy 

wziąć udział w Państwa przetargu dot. budowy budynku produkcyjno-magazynowego w 

Tajęcinie. 

Proszę o przesłanie rysunków Państwa inwestycji w pliku DWG, żeby było nam łatwiej 

przygotować wycenę. 

 

 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1 Uprzejmie informujemy, iż rysunki inwestycji są dostępne w plikach PDF. Innych wersji nie 

posiadamy oraz nie mamy możliwości dostarczenia.  

 

  



19.03.2021 r.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_2 DOTYCZĄCEGO 

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, 

KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, 

C.O. I GAZU” 

 

PYTANIE: 

1. Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę. 

2. Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić przebudowę i przekrycie rowu melioracyjnego? Jeżeli 

tak prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót dotyczących 

tego zakresu prac. 

3. Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wykonanie przyłącza/sieci/ew. przekładki 

wodociągowego? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej oraz 

przedmiarów robót dotyczących tego zakresu prac. 

4. Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wykonanie przyłącza/sieci/ew. przekładki kanalizacji 

sanitarnej? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów 

robót dotyczących tego zakresu prac. 

5. Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wykonanie przyłącza/sieci/ew. przekładki kanalizacji 

deszczowej? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów 

robót dotyczących tego zakresu prac. 

6. Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wykonanie przyłącza/sieci/ew. przekładki gazociągu? 

Jeżeli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót 

dotyczących tego zakresu prac. 

7. Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wykonanie przyłącza/sieci/ew. przekładki sieci 

elektrycznych i teletechnicznych? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji 

projektowej oraz przedmiarów robót dotyczących tego zakresu prac. 

8. Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wykonanie przyłącza/energetycznego? Jeżeli tak 

prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót dotyczących tego 

zakresu prac. 

9. Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wykonanie robót branży drogowej – tj. drogi, place 

manewrowe, miejsca postojowe, chodniki? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji 

projektowej oraz przedmiarów robót dotyczących tego zakresu prac. PB zawiera PZT i 

przekroje warstw brak PW. 

10. Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wykonanie elementu oznaczonego na PZT jako ODP 

„miejsca gromadzenia odpadów”? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji 

projektowej oraz przedmiarów robót dotyczących tego zakresu prac. 

11. Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić instalację fotowoltaiczną? Jeżeli tak proszę o 

wydanie dokumentacji projektowej dotyczącej podkonstrukcji stalowej montowanej na 

płytach warstwowych dachu. 

12. Wg projektu części architektonicznej „posadzka przemysłowa - wylewka betonowa (C25/30),  

utwardzana powierzchniowo, zbrojenie rozproszone  włóknami z tworzywa sztucznego 2kg/m 

3 , gr. 20cm. Prosimy o właściwe określenie zbrojenia i grubości posadzki ponieważ w 

przedmiarze robót w pozycji 193 występuje posadzka gr. 20 cm zbrojona zbrojeniem 

rozproszonym w ilości 25 kg/m3 a pozycja 194 zawiera pogrubienie o 17,5 cm. Prosimy podać 

właściwą grubość posadzki oraz rodzaj i nasycenie zbrojenia. 



13. Prosimy o szczegółowe określenie które z elementów konstrukcji stalowej wymagają 

zabezpieczenia ppoż. 

14. Prosimy o określenie parametrów technicznych oraz formatów płytek posadzkowych i 

ściennych. 

15. Prosimy o określenie parametrów technicznych sufitów kasetonowych. 

16. Prosimy o określenie parametrów technicznych posadzki epoksydowej. 

17. W pkt XVI Zapytania ofertowego występuje szereg wymagań co do kosztorysu ofertowego 

a) Prosimy o uchylenie pkt nr. 5 lub wskazanie dokładne jakiego „..opisu technicznego z 

istotnymi parametrami…” wymaga Zamawiający.  

b) Prosimy o uchylenie pkt nr. 6 z uwagi na fakt, iż przedmiar robót stanowi element 

dokumentacji przetargowej 

c) Prosimy o doszczegółowienie jakiej formy kosztorysu oczekuje Zamawiający w pkt nr.7. 

Czy chodzi o kosztorys ofertowy? 

18. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korygowania ilości w przedmiarach robót?  

19. Czy Oferent może we własnym zakresie dodawać i usuwać brakujące/zbędne pozycje?  

20. Po czyjej stronie (Wykonawca/Zamawiający) będzie koszt wykonywania obligatoryjnych 

przeglądów i serwisów w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. 

21. Po czyjej stronie (Wykonawca/Zamawiający) będzie koszt zakupu materiałów 

eksploatacyjnych do przeglądów i serwisów w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. 

22. Prosimy o potwierdzenie że logo firmy i elementy reklamowe są poza zakresem wyceny. 

23. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie techniczne, maszyny, regały, wyposażenie meblowe 

jest poza zakresem wyceny. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Uprzejmie informujemy, iż posiadamy prawomocne pozwolenie na budowę z 2021 r. Decyzja nr 
279/13.417/2021 wydana przez Starostę Rzeszowskiego, która stała się prawomocna w dniu 
19.02.2021 r.  
W naszej nie występuje  zasadność publikacji decyzji pozwolenia na budowę, całościowy opis 
przedmiotu zamówienia występuje w upublicznionych przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym 
i technologicznym.  
 
Ad. 2. Uprzejmie informujemy, iż w zakresie wyceny nie należy uwzględnić przebudowę i przerycie 
rowu melioracyjnego.  
 
Ad. 3. Uprzejmie informujemy, iż w zakresie wyceny nie należy uwzględnić wykonania 
przyłącza/sieci/ew. przekładki wodociągowego.  
 
Ad. 4. Uprzejmie informujemy, iż w zakresie wyceny nie należy uwzględnić wykonania 
przyłącza/sieci/ew. przekładki kanalizacji sanitarnej. 
 
Ad. 5. Uprzejmie informujemy, iż w zakresie wyceny nie należy uwzględnić wykonania 
przyłącza/sieci/ew. przekładki kanalizacji deszczowej. 
 
Ad. 6. Uprzejmie informujemy, iż w zakresie wyceny nie należy uwzględnić wykonania 
przyłącza/sieci/ew. przekładki gazociągu. 
 
Ad. 7. Uprzejmie informujemy, iż w zakresie wyceny nie należy uwzględnić wykonania 
przyłącza/sieci/ew. przekładki sieci elektrycznych i teletechnicznych. 



Ad. 8. Uprzejmie informujemy, iż w zakresie wyceny nie należy uwzględnić wykonania 
przyłącza/energetycznego. 
 
Ad. 9. Uprzejmie informujemy, iż w zakresie wyceny nie należy uwzględnić wykonania robót branży 
drogowej – tj. drogi, place manewrowe, miejsca postojowe, chodniki. 
 
Ad. 10. Uprzejmie informujemy, iż w zakresie wyceny nie należy uwzględnić wykonania elementu 
oznaczonego na PZT jako ODP „miejsca gromadzenia odpadów”. 
 
Ad. 11. Uprzejmie informujemy, iż w zakresie wyceny nie należy uwzględnić instalacji fotowoltaicznej.  
 
Ad. 12. Uprzejmie informujemy, iż prawidłowa grubość posadzki przemysłowej betonowej to 20 cm, a 
jej zbrojenie to 2 kg/m3 włókien z tworzywa sztucznego. 
 
Ad. 13. Uprzejmie informujemy, iż konstrukcja stalowa nie będzie zabezpieczana pod względem 
pożarowym. 
 
Ad. 14. Uprzejmie informujemy, iż minimalne parametry techniczne płytek to:  
- płytki posadzkowe - gres nieszkliwiony 60x60 PEI5 antypoślizgowe R10 E<3%, 
- płytki ścienne - glazura szkliwiona 60x30 E<3%. 
 
Ad. 15. Uprzejmie informujemy, iż sufity kasetonowe powinny spełniać następujące minimalne 
parametry techniczne: 
- materiał klasy ogniowej A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1, 
- pochłanianie dźwięku EN ISO 354 αw = 0,10(L) zgodnie z EN ISO 11654 NRC = 0,10 zgodnie z ASTM C 
423, 
- izolacyjność akustyczna wzdłużna Dn,f,w = 34 dB zgodnie z EN ISO 10848  (grubość 15 mm), 
- odporność na wilgoć do 95% względnej wilgotności powietrza, 
- przewodność cieplna   λ = 0,052-0,057 W/mK zgodnie z DIN 52612, 
- przepuszczalność powietrza M1 (≤ 30 m³/hm²) zgodnie z DIN 18177. 
 
Ad. 16. Uprzejmie informujemy, iż posadzka epoksydowa powinna spełniać następujące minimalne 
parametry techniczne:  
- grubość 3 mm, 
- twardość (Shore D): ok. 82, 
- odporność na ścieranie: BCA Μm ≤ 50,0 (klasa AR0,5), 
- odporność na ścieranie: 5000 obrotów Norma BN -86/6781-02 RS-1, 
- wytrzymałość chemiczna: Odporna na działanie większości powszechnie stosowanych chemikaliów, 
przemysłowych, zasad, rozcieńczalników, kwasów i olejów ropopochodnych. 
 
Ad. 17. Uprzejmie informujemy, iż nie dopuszczamy możliwości uchylenia wskazanych wymagań w 
zakresie kosztorysu ofertowego. Kosztorys należy sporządzić zgodnie z wytycznymi wskazanymi w 
punkcie XVI Zapytania ofertowego oraz musi on posiadać wszystkie elementy wskazane w niniejszym 
punkcie.  
 
Ad. 18. Uprzejmie informujemy,  iż nie dopuszczamy możliwości korygowania ilości w przedmiarach 
robót. 
 
Ad. 19. Uprzejmie informujemy, iż Oferent nie może we własnym zakresie dodawać i usuwać 
brakujących/zbędnych pozycji przedstawionych w przedmiarach.  
 



Ad. 20. Uprzejmie informujemy, iż po stronie Wykonawcy będzie koszt wykonywania obligatoryjnych 
przeglądów i serwisów w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.  
 
Ad. 21. Uprzejmie informujemy, iż po stronie Wykonawcy będzie koszt zakupu materiałów 
eksploatacyjnych do przeglądów i serwisów w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.  
 
Ad. 22. Potwierdzamy, że logo firmy i elementy reklamowe są poza zakresem wyceny.  
 
Ad. 23. Potwierdzamy, że wyposażenie techniczne, maszyny, regały, wyposażenie meblowe jest poza 
zakresem wyceny. 



 19.05.2021 r.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_3 DOTYCZĄCEGO 

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD – KAN” 

 

 

PYTANIE: 

1. Czy w pozycji 155 przedmiaru robót budowlanych powinna być uwzględniona pozycja GR.269 

1 Element IPE300 o wadze 523,3 kg? Element ten jest wpisany z nazwy , ale bez tonażu.  

2. W przedmiarach części elektrycznej brakuje rozdzielni SN wraz z trafo. Proszę o potwierdzenie, 

że ten zakres nie należy do wyceny.  

3. We wzorze umowy w § 13 Gwarancja jakości i rękojmia ustęp 1 zapisano:  

„Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na Przedmiot umowy, która wygasa po 

upływie 60 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego, zaś 

dach (w szczególności konstrukcja, wykonanie, materiały, szczelność) 120 miesięcy od dnia 

podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego. Zakres uprawnień i roszczeń 

Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości odpowiada zakresowi uprawnień i roszczeń 

Zamawiającego z tytułu rękojmi.” 

Równocześnie w § 8 Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy ustęp 2 zapisano:  

„Niewykorzystane przez Zamawiającego na zaspokojenie przysługujących mu roszczeń 

zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w wysokości 

nominalnej w następujący sposób: […] 

b) 50% kwoty niewykorzystanego zabezpieczenia, będzie stanowić z chwilą podpisania 

bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego,  zabezpieczenie wykonania zobowiązań 

Wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi za wady i zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od 

złożenia przez Wykonawcę pisemnego pod rygorem nieważności wniosku, z zastrzeżeniem iż 

Wykonawca jest uprawniony do złożenia ww. wniosku po upływie obowiązywania okresu 

rękojmi i gwarancji pod rygorem pozostawienia wniosku Wykonawcy bez dalszego biegu i nie 

wywołania skutku polegającego na zwolnieniu kwoty zabezpieczenia.” 

W nawiązaniu do powyższego, zwracamy się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów  § 13 ustęp 1, tak aby gwarancja jakości 

i rękojmi dotycząca dachu obejmowała tylko pokrycie dachu (wykonanie, materiały, 

szczelność) bez konstrukcji? 

 Czy Zamawiający może zmienić zapisy umowne, tak aby gwarancja jakości i rękojmi na 

Przedmiot umowy obejmowała przez okres 60 miesięcy roboty budowlane, zaś dach 

objęty był gwarancją maksymalnie 100 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego 

protokołu? Wynika to z maksymalnych okresów udzielenia gwarancji przez 

Ubezpieczycieli,  w które trzeba doliczyć również okres realizacji inwestycji objęty 

gwarancją dobrego wykonania kontraktu. 

 Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie złożone w dwóch formach: gwarancji na roboty 

budowlane i gotówki: 

 gwarancja na 2,5% wynagrodzenia zabezpieczałaby należyte wykonanie umowy 

(tj. na okres realizacji prac max. 55  tygodni + 30 dni) 



 równocześnie wraz z wniesieniem gwarancji ubezpieczeniowej spółka wpłaciłaby 

gotówką zabezpieczenie na pozostałe 2,5% wynagrodzenia, które zostałoby także 

na okres 120 m-cy rękojmi i gwarancji? 

 Czy jest możliwe określenie proporcji zabezpieczenia, aby można było wydzielić np. 

procentowo lub kwotowo gwarancję na dach (który byłby wtedy zabezpieczony 

odrębnie)?  

Kwota zabezpieczenia na część dachową będzie wtedy znacząco niższa niż wartość całej 

umowy i Ubezpieczyciele będą ją rozpatrywać na indywidualnych warunkach.  

 

 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1  Uprzejmie informuję, iż w pozycji 155 przedmiaru robót budowlanych powinna być 

uwzględniona pozycja GR.269 1 Element IPE300 o wadze 523,3 kg. Omyłkowo wpisano wartość 0.  

 

Ad. 2 Potwierdzamy, iż rozdzielnia SN wraz z trafo nie należy do wyceny.  

 

Ad. 3  

- Podpunkt a) Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianą w zakresie gwarancji jakości i rękojmi w 

stosunku do zapisów znajdujących się we wzorze umowy. 

 

- Podpunkt b) Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianą w zakresie gwarancji jakości i rękojmi w 

stosunku do zapisów znajdujących się we wzorze umowy. 

 

- Podpunkt c) Gwarancji jakości i rękojmi musi zostać zabezpieczona zgodnie z zapisami znajdującymi 

się we wzorze umowy. Sposób wniesienia tegoż zabezpieczenia jest zależny wyłącznie od Oferenta. 

Każda wariant wniesienia zabezpieczenia jest dopuszczalny, o ile będzie on zgodny z zapisami 

znajdującymi się we wzorze umowy. Szczegółowe analizy będą w tym zakresie prowadzone na etapie 

podpisywania umowy z firmą, która złoży najkorzystniejszą ofertę. 

 

- Podpunkt d) Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianą w zakresie gwarancji jakości i rękojmi w 

stosunku do zapisów znajdujących się we wzorze umowy. 



 20.05.2021 r.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_3 DOTYCZĄCEGO 

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ (C.O. I GAZU) ORAZ WOD – KAN” 

 

 

PYTANIE: 

1. Prosimy o zmianę zapisu z umowy a dokładniej zapisu dotyczącego robót dodatkowych (§ 10 pkt 3) 

 z: 

"Jeżeli dane elementy Robót dodatkowych (zamiennych) nie będą ujęte w Szczegółowych 

kosztorysach ofertowych, wówczas podstawą do kalkulacji wynagrodzenia Wykonawcy za takie roboty 

będzie średnia cen z ofert pozyskanych przez Zamawiającego od podmiotów trzecich, na co 

Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę." 

 Na: 

"Jeżeli dane elementy Robót dodatkowych (zamiennych) nie będą ujęte w Szczegółowych 

kosztorysach ofertowych, wówczas podstawą do kalkulacji wynagrodzenia Wykonawcy za takie roboty 

będzie średnia wartość cen SEKOCENBUD na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę." 

 

2. W związku z panującą epidemią COVID-19 co wiążę się z wydłużonym czasem oczekiwania na oferty 

od podwykonawców oraz dostawców, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesunięcie 

terminu przetargu przynajmniej o tydzień. 

 

3. W celu przyspieszenia przygotowania oferty prosimy uprzejmie o przesłanie przedmiarów w wersji 

aktywnej.  

 

4. Prosimy o informację w jakim celu wykonawca przedmiarów budowlanych rozdzielał na 

poszczególne pozycję każdy podciąg, każdy słup, ławę itd. Przedmiar jest bardzo chaotyczny co 

znacznie utrudnia przygotowanie oferty przez Wykonawcę oraz oczywiście dużo większym kosztem 

poniesionym przez Inwestora wykonania takiego przedmiaru... 

 

5. W związku z szalejącymi cenami materiałów oraz problemami z ich dostępnością prosimy o 

zmniejszenie terminu ważności oferty z 60 do 30 dni. 

 

6. W związku z pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ zarówno na dostępność jak i cenę 

materiałów prosimy o dopisanie do umowy zapisu, że w przypadku wzrostu cen poszczególnych 

materiałów o przynajmniej 5% Wykonawca ma prawo do waloryzacji cen w oparciu o średnie ceny 

SEKOCENBUD.  

 

 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1 Uprzejmie informujemy, iż zapisy umowy o generalne wykonawstwo w niniejszym zakresie nie 

podlegają zmianie. 

 



Ad. 2 Uprzejmie informujemy, iż wskazany w zapytaniu ofertowym termin przedłożenia oferty nie 

podlega wydłużeniu.  

 

Ad. 3 Uprzejmie informujemy, iż przedmiary są dostępne w plikach PDF. Innych wersji nie posiadamy 

oraz nie mamy możliwości dostarczenia.  

 

Ad. 4 Uprzejmie informujemy, iż przedmiary zostało opracowane przez podmiot zewnętrzny, na nasze 

zlecenie. Nie mieliśmy bezpośrednio wpływu na zastosowany podział pozycji. Niniejszy dokument na 

ten moment nie podlega zmianie. W związku z tym w przypadku zainteresowania złożenia oferty 

prosimy o zastosowanie się do opublikowanych przedmiarów robót.   

 

Ad. 5 Uprzejmie informujemy, iż wskazany w zapytaniu ofertowym termin ważności oferty nie podlega 

zmianie.  

 

Ad. 6 Uprzejmie informujemy, iż zapisy umowy o generalne wykonawstwo nie podlegają zmianie/ 

uzupełnieniu. 

 

  



23.03.2021 r.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO_RB_2 DOTYCZĄCEGO 

ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z 

CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, 

KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, 

C.O. I GAZU” 

 

PYTANIE: 

W związku z chęcią wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym jak wyżej  uprzejmie prosimy o 

zmianę treści Zapytania Ofertowego w rozdziale III pkt.2 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

z: 2 budowami polegającymi na budowie obiektu produkcyjnego o powierzchni użytkowej co najmniej 

1 000 m2 każdy w ciągu ostatnich 5 lat 

na: 2 budowami polegającymi na budowie obiektu o powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m2 

każdy w ciągu ostatnich 5 lat 

 

ODPOWIEDŹ: 

Uprzejmie informujemy, iż nie jest możliwa zmiana warunków udziału (kryteriów) w trakcie realizacji 
postępowania. 
W sytuacji braku ofert, które by spełniły ten warunek (kryterium) Postępowanie będzie powtórzone, 
a niniejsze kryterium zmodyfikowane. 
 
 


