Pytania do dnia 19 maja 2020 r.
1. Pytanie w związku z zapytaniem ofertowym nr 1/2020 na Budowę hali produkcyjnej
zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dot. pkt 15. WYMAGANIA DOOTYCZĄCE
WADIUM ust. 5 ppkt. e) w którym "Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie."
Czy Zamawiający wymaga aby taki zapis "zamówienia publicznego" został zawarty w
wadium wnoszonym w formie niepieniężnej czy też zapis wynika z pomyłki i powinno
być "zapytania ofertowego na zasadach konkurencyjności"?
Odp.
Zamawiający jako beneficjent środków publicznych ma obowiązek przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający
w szczególności zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a
także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Bez znaczenia dla tego obowiązku pozostaje przyjęta nomenklatura w zapytaniu ofertowym
bowiem według zamawiającego jest to dalej zamówienie publiczne (niezależnie od stosowanej
procedury przeprowadzenia postępowania) ze względu na pochodzenie środków dotacyjnych
– publicznych.
2. Jaka ma być wartość zabezpieczenia należytego wykonania kontaktu (podobno
przyjmuje się 10% wartości zamówienia).
Odp.
Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie – nie będzie wymagał zabezpieczenia
należytego wykonania kontraktu.
3. Udostępnienie dokumentacji z badań geologicznych pod budynkiem hali.
Odp. Były wcześniej opublikowane załączniku – ponownie.
4. Podanie producenta płyt warstwowych wykorzystanych w poprzednim etapie budowy
hali.
Odp.
Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym BALEXTHERM-PU-PIR.
5. Wyjaśnienie czy należy zagospodarowanie terenu (drogi, parkingi, chodniki itp.
wg.PZT) ująć w ofercie, czy tylko sam budynek hali?
Odp. W ofercie należy ująć sam budynek hali i prace ziemne niezbędne do jej wykonania.

6. Instalacja wod-kani instalacja hydrantowa w hali
Odp. W hali nie ma instalacji wod. kan. jest tylko hydrantowa zgodnie z wcześniej załączonym
projektem. Ma być wykonana instalacja kanalizacji deszczowej w hali i przyłącza do studni
rozsączających.
7. Instalacja c.o. i c.t w hali?
Odp. zgodnie z wcześniej załączonymi projektami.
8. Brak planu zagospodarowania, architektury, opisu zakresu robót do wykonania. Co z
przyłączami?
Odp. Przyłączenia są już wykonane, plan zagospodarowania, architektura była załączana i jak
wyjaśniano wcześniej pracami objętymi postępowaniem jest hala.
9. Jaki kolor ma projektowany budynek nr 3
Odp. ciemno brązowy kolor.
10. Zamieszczono m.in. PZT. Proszę o jednoznaczną odpowiedź czy do wykonania na tym
etapie jest tylko projektowany budynek oznaczony nr 3, czy też inne elementu typu
drogi, przyłącza, projektowany budynek biurowo-socjalny oznaczony nr 4.
Odp. Jest do wykonania tylko hala
11. Proszę o informację jakie świetliki były na części wykonanej?
Odp. Parametry świetlika: świetlik dachowy łukowy kalenicowy o wymiarach rozmiar 2950x
68000 mm (wymiar otworu w dachu), łaczna powierzchnia przeszklenia (rzutu): 200,60 m2.
Podstawa prosta z blachy stalowej ocynkowanej h=60 cm, nie ocieplona, z miejscem na
ocieplenie gr 8 cm, konstrukcja systemowe profile aluminiowe-alumnium surowe,
przeszklenie: poliwęglan kanalikowy, wielokomorowy gr. 20 mm kolor bezbrawny wsp. U1,60W/m2k a płyta poliestrowa z włóknem szklanym.
12. Proszę o zamieszczenie projektu geologicznego, celem określenia poziomu wód
gruntowych.
Odp. Był opublikowany
13. Czy należy uwzględnić w wycenie montaż drzwi przeciwpożarowych (D1EI30 w
ilości 1szt oraz D2 EI30 w ilości 3szt) między halą, a istniejącym bud. socj.biurowym tak jest w projekcie z pozwoleniem na budowę ,
Odp. Tak, udzielano już wcześniej odpowiedzi.

