
 

 

 

1 

 

 
 

LISTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/2017  

 

Data: 31.01.2017 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
TLC Sp. z o.o.          
ul. Chopina 25N 
38-300 Gorlice  
REGON: 140313868, NIP: 5252348828  
Sąd rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy KRS 
KRS nr 0000245912 
Tel.: +48 505 140 140, +48 18 534 47 99 
Fax: +48 (18) 352 03 23 
Adres e-mail: b.szarowicz@tlc.eu   
 
 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi do zapytań dotyczących treści zapytania ofertowego nr 
1/2017  w zakresie realizacji zadania pod nazwą: Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy 
TLC o halę montażowo magazynową na dz. nr 2938/28 w Gorlicach przy ul. Chopina 25N.  

 

 

Pytanie:   

1. Czy w skład dostawy i montażu instalacji elektrycznej wchodzi wykonanie instalacji elektrycznej 

wewnątrz hali, czy tylko projektowane linie kablowe zewnętrzne zaznaczone na projekcie 

zagospodarowania terenu - brak dokumentacji w tym temacie? 

Odpowiedź: 

Wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz hali w zakresie zasilania i sterowania:  suwnicami, klapami 

przewietrzającymi w świetliku, bram segmentowych wjazdowych, instalacji grzewczej gazowej i wyrzutni 

dachowych nie gorsze niż określne w projekcie tj. np. turbowent hybrydowy fi 350 plus.  Projektowane linie 

kablowe zewnętrzne nie wchodzą w zakres zamówienia. 

 

Pytanie: 

2. Czy w skład dostawy i montażu wentylacji mechanicznej wchodzi wykonanie i montaż wywietrzników 

dachowych i regulowanych kratek wywiewnych, czy Zamawiający przewiduje dodatkowy system 

wentylacji, w jakim zakresie mają być regulowane kratki wywiewne? 

Odpowiedź: 

Wykonanie i montaż wywietrzników dachowych oraz regulowanych kratek wywiewnych wchodzi w zakres 

zamówienia. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego systemu wentylacji. Kratki wywiewne w ścianie zakres 

regulacji umożliwiający wspomaganie turbowentylatorów dachowych. 
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Pytanie: 

3. Dostawa maszyn i urządzeń, dostawa i montaż suwnicy 8t szt. 2 , 1 wózek o udźwigu 8t - proszę o 

szczegółowe dane na temat wózka. 

Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzował parametry techniczne. 

Podstawowe parametry techniczne: 

- udźwig 8,0 T – szt. 2 

- 1 wózek o udźwigu 8,0 T 

- prędkość jazdy wózka Vjw – 20/5 m/min 

- prędkość podnoszenia (Vp) – 5/0,8 m/min 

- sterowana zdalnie z poziomu roboczego 

 

Pytanie: 

4. Czy w zakres zamówienia wchodzi rozbiórka nieczynnej sieci kanalizacyjnej? 

Odpowiedź: 

Rozbiórka nieczynnej sieci kanalizacyjnej nie wchodzi w zakres zamówienia. 

 

Pytanie: 

5. Czy w zakres zamówienia wchodzi zabezpieczenie sieci kanalizacyjnej? 

Odpowiedź: 

Tak – zabezpieczenie istniejącej sieci kanalizacyjnej w obrębie prowadzonej inwestycji odprowadzającej ścieki 

z pomieszczenia sanitarnego. 

 

Pytanie: 

6. Czy w zakres zamówienia wchodzi rozbiórka namiotu? 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie: 

7. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okładki ścian i dachu z płyt warstwowych z wełny na 

płyty warstwowe wypełnione pianką poliuretanową pozostawiając tą samą grubość co w projekcie? 

Odpowiedź: 

Tak,  z równoczesną zmianą grubości płyt  - 100 mm ściana i 100/140 mm dach wypełnienie PUR lub PIR. 

 

Pytanie: 

8. Czy zakres robót obejmuje wykonanie robót instalacji elektrycznej - przekładanie kolidujących sieci 

zewnętrznych oraz wykonanie kompletnej instalacji wewnątrz projektowanej hali - pkt 7a formularza 

ofertowego dla zapytania ofertowego  nr 01/2017 - prosimy o jednoznaczne określenie zakresu Robót.   
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Odpowiedź: 

Wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz hali w zakresie zasilania i sterowania:  suwnicami, klapami 

przewietrzającymi w świetliku, bram segmentowych wjazdowych, instalacji grzewczej gazowej i wyrzutni 

dachowych turbowent hybrydowy fi 350 plus.  Projektowane linie kablowe zewnętrzne nie wchodzą w zakres 

zamówienia.  

 

Pytanie: 

9. Zamawiający w pkt VII zapytania ofertowego nr 01-2017 (opis sposobu przygotowania oferty) żąda 

dołączenia do oferty szczegółowego kosztorysu prac. Ze względu na brak ostatecznego i 

kompletnego projektu wraz z branżami KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY NIE JEST MOŻLIWY DO 

WYKONANIA. Zakres robót oraz koszty poszczególnych elementów zawarte są w tabeli formularza 

ofertowego, która będzie stanowiła podstawę do porównania poszczególnych ofert. Prosimy o 

usunięcie zapisu o konieczności dołączenia do oferty kosztorysu szczegółowego z treści zapytania 

ofertowego.   

 

Odpowiedź: 

Obowiązuje kosztorys szczegółowy zgodnie z wytycznymi Instytucji Finansującej do konkursu dotacyjnego.  

 

Pytanie: 

10. Gdzie należy ująć roboty dodatkowe wynikłe po ogłoszeniu zapytania: przekładki sieci 

zewnętrznych wod-kan i deszczowej z wpięciem rur spustowych, demontaż i ponowne ułożenie kostki 

(kostka z rozbiórki) wzdłuż ścian zewnętrznych oraz ułożeniu kostki po rozkopach przy 

fundamentowaniu (zgodnie z naszym szacunkiem około 1 150 m2 (plac 950m2 + 200 m2 przy 

ścianach hali)      

 

Odpowiedź: 

Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych. W/w zakres robót należy zaliczyć do działów 

odpowiadających  swoim zakresem np. rozbiórka kostki do robót ziemnych. 

 


