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Pytanie 2: 

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego na roboty budowlane na zadanie pn. 

„Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno-magazynowej Zakładu Sierosławski Group w SSE EURO-

PARK Mielec, ul. Inwestorów” zwracam się z uprzejmą prośbą o zaproszenie do udziału w 

postępowaniu przetargowym w celu złożenia oferty. 

 

Odpowiedź 2: 

Zapraszam firmę CB PANEL SYSTEM do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym Rozbudowa i 

Przebudowa hali produkcyjno - magazynowej Zakładu Sierosławski Group w SSE EURO - PARK Mielec 

ul.Inwestorów 7 Mielec. 

 

Pytanie 3: 

Czy w ramach oferty należy uwzględnić dostawę i montaż nagrzewnic Volcano ? 

 Jeżeli tak, to która liczna nagrzewnic wodnych jest właściwa - 4 czy 5 szt ?  

 

Odpowiedź 3: 

Na rysunku rzut przyziemia- 4 szt. aparatów grzewczo-wentylacyjnych (rysunek w załączeniu) 

Należy przyjąć aparaty grzewczo-wentylacyjne jako kalkulację indywidualną według projektu. 

Przedmiar jest jedynie elementem pomocniczym 

W ramach oferty należy uwzględnić dostawę i montaż. 

 

Pytanie 4: 

Czy wykonanie okablowania sterowniczego do w/w automatyki zostało ujęte w branży elektrycznej i 

AKPiA czy też należy je uwzględnić w branży instalacji sanitarnych?  

 

Odpowiedź 4: 

Tak jak napisano w opisie, aparaty grzewcze, należy dostarczyć z kompletną automatyką sterująca 

dostarczą przez dostawcę urządzeń. 

W branży elektrycznej zostały ujęte kable zasilające maszyny. 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warstw dachowych, technologii przy zachowaniu parametrów 

izolacji i zapewnienia szczelności aby dotrzymać wydłużony okres gwarancji. 

 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warstw dachowych, technologii przy zachowaniu 

parametrów izolacji i zapewnienia szczelności aby dotrzymać wydłużony okres gwarancji . Warstwy 

dachowe należy wykonać zgodnie z przedstawionym Projektem Wykonawczym. 

 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację wykonania konstrukcji przy zachowaniu nośności i norm. 

W tym przypadku Projekt Wykonawczy konstrukcji byłby po stronie Wykonawcy. 

 



Odpowiedź 6: 

Zamawiający nie wyraża zgody na optymalizację wykonania konstrukcji przy zachowaniu nośności i 

norm. Konstrukcję należy wykonać zgodnie z przedstawionym Projektem Wykonawczym. 

 

 

Pytanie 7: 

W przedmiarze nie są uwzględnione wszystkie elementy czy mamy wykonać kosztorys szczegółowy 

zgodnie z przedmiarem, czy można dopisać pozycje? 

 

Odpowiedź 7: 

W odpowiedzi na Pani pytanie udzielamy odpowiedzi, iż możliwe jest dopisanie pozycji w kosztorysie. 

 

Pytanie 8: 

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu punktu 6.2.8 zapytania ofertowe i dopuszczenie 

możliwości przedłożenia uproszczonego kosztorysu ofertowego w formie [ilość x cena jednostkowa = 

wartość]. Propozycja zmiany zapisu – dopisanie „Zamawiający dopuszcza przedstawienie kosztorysu 

ofertowego w formie uproszczonej [tj. ilość x cena jednostkowa = wartość] z zastrzeżeniem, że będzie 

uwzględniał wszystkie pozycje przedmiaru udostępnionego w postępowaniu przetargowym.” 

 

Odpowiedź 8: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapytania ofertowego w zakresie punktu 6.2.8. Kosztorys 

ofertowy należy przedłożyć zgodnie z zapisami punktu 6.2.8. 

 

Pytanie 9: 

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż suwnic nie należy do zakresu prac, który należy 

uwzględnić w ofercie. 

Jeżeli suwnice należy uwzględnić w wycenie prosimy o podanie niezbędnych danych technicznych 

wymaganych przez firmy produkujące suwnice celem pozyskania oferty i ewentualnego zlecenia oraz 

podanie informacji czy Zamawiający preferuje jakiegoś producenta suwnic, np. w celu ograniczenia 

firm do przeglądów gwarancyjnych. 

 

Odpowiedź 9: 

Dostawa i montaż suwnic  należy do zakresu prac, który należy uwzględnić w ofercie. 

Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej zawiera dane konstrukcyjne, do których suwnice mają 

zostać dostosowane. Projekt  suwnicy wykonują producenci suwnic. 

proszę o sprecyzowanie jakich informacji Państwo oczekujecie. 

Zamawiający nie  preferuje żadnego producenta suwnic. 

 

 

 


