
 
 

 

Rzeszów, dnia 24.05.2016 r. 

 

                                                                                              Wykonawcy 

 

Dotyczy postępowania pn. „Budowa hali magazynowej wysokiego składowania (etap I) z częścią socjalno – 

administracyjną, placami manewrowymi i miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych, oraz 

niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

 

W dniu 20 maja 2016r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące toczącego się postępowania. 

Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane zapytania.  

Pytanie 1: 

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formie edytowalnej np. NORMA, EXCEL. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie dysponuje edytowalnymi wersjami przedmiarów. 

Pytanie 2: 

Prosimy o przedłużenie terminu złożenia ofert o 9 dni tj do 13.06.2016r. ( w związku z weekendem majowym i 

urlopami wielu firm podwykonawczych przygotowujących oferty) co umożliwi potencjalnym wykonawcą 

przygotowanie rzetelnej oferty i skalkulowanie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zamierza przedłużać terminu składania ofert. 

Pytanie 3:  

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej Dokumentacji Podłoża Gruntowego, Opinii Geotechnicznej, 

Projektu Geotechnicznego – opracowanego w grudniu 2015 r. wraz z mapą i kartami  odwiertów,  celem 

obliczenia  przez oferenta robót ziemnych. 

Odpowiedź:  

Komplet Dokumentacji Podłoża Gruntowego został opublikowany na stronie www.rybexim.pl/zapytanie-

ofertowe w załączniku nr  10 dokumentacja podłoża gruntowego. 

Pytanie 4:  

W przedmiarach  robót budowlanych w poz. 2 podano  12 693 m3 usunięcia dalszych 5 cm ziemi urodzajnej. Czy 

jednostka jest prawidłowa? Wg katalogu, który jest podstawą  wyceny jednostka  powinien być  m2. 

Odpowiedź:  

Po dokonano weryfikacji przedmiaru robót budowlanych informujemy, że prawidłową jednostką w opisanym 

przypadku jest m2. 
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Pytanie 5:  

Czy przedmiar robót drogowych i budowlanych  uwzględnia roboty ziemne w gruncie nie nadającym się do 

bezpośredniego posadowienia projektowanych obiektów? 

Odpowiedź:  

W przedmiarze robót drogowych i budowlanych  uwzględniono roboty ziemne w gruncie nie nadającym się do 

bezpośredniego posadowienia projektowanych obiektów. 

Pytanie 6:  

Czy można zmieniać, dodawać  pozycje robót nie ujętych do przedmiarów Zamawiającego? 

Odpowiedź:  

Wykonawca Może zmieniać, dodawać pozycję robót nie ujęte do przedmiarów Zamawiającego, a wynikające  

z pozostałej dokumentacji budowlanej  

Pytanie 7: 

Prosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dysponuje tego typu tabelami.  

Pytanie 8: 

Jaki jest dokładny zakres robót drogowych dla I etapu? Prosimy o zamieszczenie rysunku z zakresem dróg. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dysponuje rysunkami z zakresem dróg.  Zakres robót drogowych dla etapu I został podany                        

w dokumentacji budowlanej w złącznikach od  6 do 8. 

Pytanie 9  :  

Jakie okna należy wycenić aluminiowe czy PCV? 

Odpowiedź:  

Do wyceny należy przyjąć okna aluminiowe. 
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