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Warszawa, 29.11.2017 r. 

 

Do: wszystkich Wykonawców 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

- część I 

 

Dotyczy:  postępowania pn. Budowa trzech kwartałów budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy  

ul. Górniczego Dorobku w Katowicach (numer sprawy: 146/2017) 

 

Pytanie nr 1:  

W jakim zakresie należy wycenić instalacje dla lokali usługowych (centralne ogrzewanie, wentylacja, wod.-kan.)? 

Odpowiedź: 

Informujemy, że wycena instalacji centralnego ogrzewania powinna zostać wykonana zgodnie z projektem powyższej 

instalacji. Wycenie nie podlega instalacja wentylacji pomieszczeń usługowych. Należy wycenić wyłącznie kanał (pion) 

wentylacyjny umożliwiający wyprowadzenie zużytego powietrza z centrali lokalu użytkowego do wyrzutni dachowej 

oraz wycenić wyprowadzenie zasilania do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej. Centrale i kanały w lokalach 

usługowych będą realizowane przez najemców lokali użytkowych i nie wchodzą w zakres kosztów Wykonawcy. 

Instalacje wod-kan. w lokalach usługowych należy wycenić zgodnie z przekazanym projektem.   

 

Pytanie nr 2:  

Czy wycinka drzew jest po stronie: 

a) G.W. 

b) Inwestora? 

Odpowiedź: 

Wycinka drzew jest w zakresie Generalnego Wykonawcy zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 3:  

Czy zezwolenie wraz z opłatą administracyjną za usunięcie drzew jest po stronie: 

a) G.W. 

b) Inwestora? 

Odpowiedź: 

Informujemy, że Zamawiający umieści na stronie internetowej materiały dotyczące nasadzeń zastępczych, które będą 

w zakresie wykonawcy. Wykonawca nie będzie ponosił opłat administracyjnych. 
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Pytanie nr 4:  

Prosimy o przesłanie specyfikacji dotyczącej sporządzenia tabeli przedmiarowej np.: 

a) gdzie należy wstawiać nowe pozycje nie uwzględnione w przekazanym przedmiarze, 

b) gdzie Oferent powinien uwzględnić informacje nowych rozwiązań uwzględnionych w kosztorysie (zmieniając opis 

pozycji przedmiarowej, wpisując w kolumnie uwagi obok pozycji, czy też w osobnym dokumencie wskazującym 

przyjęte założenia i standardy), 

c) czy pozycje nie występujące w projekcie Oferent może usuwać z przedmiaru?, 

d) czy Oferent może korygować przekazane ilości w przedmiarze?  

 

Odpowiedź: 

Ad. a)  

Informujemy, że nowe pozycje nie ujęte w przedmiarze inwestorskim należy umieścić na końcu zestawienia, jako 

oddzielny dział „Roboty nie ujęte” z wyszczególnieniem zakresów i ilości brakujących do przedmiaru inwestorskiego. 

Ad. b)  

Nowe rozwiązania uwzględnione w kosztorysie należy przestawić w oddzielnej kolumnie „Uwagi” w kosztorysie 

ofertowym. Dla przejrzystości zaleca się załączenie dodatkowego dokumentu, jeśli opis przyjętych założeń lub 

standardów będzie obszerny. 

Ad. c)  

Zamawiający nie wyraża zgody na usuwanie pozycji w przedmiarze inwestorskim. 

Ad. d)  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 lit. a), informujemy, że przedmiary inwestorskie, zgodnie z SIWZ mają charakter 

pomocniczy, weryfikacja ilości leży po stronie wykonawcy. 

 

Pytanie nr 5:  

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie przedmiarów zgodnie z zakresem „STANDARDÓW WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ 

PODSTWOWY” np.: 

a) brak stolarki wewnętrznej drzwiowej, 

b) brak białego montażu, 

c) brak okładzin wewnętrznych w lokalach, 

d) brak parapetów wewnętrznych itp. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zakres i ilości wynikające ze „Standardu Wykończenia Mieszkań” Oferent musi uwzględnić 

w dziale „Roboty nie ujęte”. Dodatkowo informujemy, iż w przestrzeni kuchennej wysokość pasa międzyszafkowego 

należy przyjąć ok. 60 cm na odcinku długości blatów kuchennych. 

 

 

 

 



 

 

BGK Nieruchomości S.A., ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

tel. 22 2466210, fax 22 2466298, e-mail: sekretariat@bgkn.pl, www.bgkn.pl 

Kapitał zakładowy 25.500.000 złotych opłacony w całości; Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000494251, NIP: 7010412096 

Strona 3 z 3 
 

Pytanie nr 6:  

Prosimy o przekazanie dokumentacji w „*.dwg” 

Odpowiedź: 

Zamawiający umieszcza na stronie internetowej projekt budowlany. 

 

Pytanie nr 7:  

W obrębie opracowania Inwestycji przebiega napowietrzna linia średniego napięcia, która koliduje z zaprojektowanym 

parkingiem (od zachodniej strony terenu budowy). Czy Inwestor przed rozpoczęciem robót ziemnych przeniesie w/w 

linię energetyczną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduję przenoszenia napowietrznej linii energetycznej. 

 

Pytanie nr 8: 

Czy wyznaczony termin na składanie ofert, tj: 11.12.2017r jest terminem obligatoryjnym czy możliwe jest złożenie ofert 

w późniejszym terminie do 22.12.2017r?  

Obszerny zakres zamierzenia inwestycyjnego obliguje do zweryfikowania załączonych przedmiarów, jak i również 

pozyskania ofert w szerokim spektrum działalności podwykonawczej na rynku w Katowicach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że termin 11.12.2017 r. pozostaje bez zmian. Przypominamy jednak, że zgodnie z zapisami 

SIWZ jest to termin składania ofert, które w dalszym etapie będą podlegały negocjacjom i dopracowaniu, w efekcie 

czego Wykonawcy będą składać oferty finalne i to na ich podstawie Zamawiający dokona wyboru oferty/ofert 

najkorzystniejszej/-ych. 

 

Z poważaniem 

Jarosław Kozłowski 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


