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WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/2017  

WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

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 wyjaśnień 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 zgodnie z dołączoną dokumentacją 
projektową określającą specyfikację przedmiotu zamówienia. W następstwie wprowadzonych wyjaśnień 
przedłużony został termin składania ofert z dnia 31.01.2017r. na dzień 03.02.2017r.   

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 
Zamawiający udziela wyjaśnień do przedmiotu zapytania ofertowego nr 1/2017 w następującym zakresie:  

 
Treść zapytania ofertowego nr 1/2017 

 
Wyjaśnienia zamawiającego 

Pkt. II.A. Wykonanie robót budowlanych w 
ramach Generalnego Wykonawstwa wraz z 
wykonaniem dokumentacji wykonawczej i 
powykonawczej (wykonanie protokołów odbioru, 
deklaracji zgodności użytkowych materiałów, 
inwentaryzacji powykonawczej itp.) zgodnie z 
podziałem: 
1. Wykonanie robót ziemnych 

Doprecyzowano zapis zakresu wykonania robót 
ziemnych:  
 
Pkt. II.A. Wykonanie robót budowlanych w 
ramach Generalnego Wykonawstwa wraz z 
wykonaniem dokumentacji wykonawczej i 
powykonawczej (wykonanie protokołów odbioru, 
deklaracji zgodności użytkowych materiałów, 
inwentaryzacji powykonawczej itp.) zgodnie z 
podziałem: 
1. Wykonanie robót ziemnych – w ramach prac 

wchodzi również demontaż i ponowne ułożenie 
kostki brukowej na istniejącym placu; 

 
Pkt. II.A. Wykonanie robót budowlanych w 
ramach Generalnego Wykonawstwa wraz z 
wykonaniem dokumentacji wykonawczej i 
powykonawczej (wykonanie protokołów odbioru, 
deklaracji zgodności użytkowych materiałów, 
inwentaryzacji powykonawczej itp.) zgodnie z 
podziałem: 

Doprecyzowano zapis zakresu dostawy i montażu 
instalacji elektrycznej: 
 
Pkt. II.A. Wykonanie robót budowlanych w 
ramach Generalnego Wykonawstwa wraz z 
wykonaniem dokumentacji wykonawczej i 
powykonawczej (wykonanie protokołów odbioru, 



 

 

 

2 

 

7. Dostawa i montaż Instalacji: 
a) elektrycznej  

deklaracji zgodności użytkowych materiałów, 
inwentaryzacji powykonawczej itp.) zgodnie z 
podziałem: 
7. Dostawa i montaż Instalacji: 
a) 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.  

 
Pkt. II.A. Wykonanie robót budowlanych w 
ramach Generalnego Wykonawstwa wraz z 
wykonaniem dokumentacji wykonawczej i 
powykonawczej (wykonanie protokołów odbioru, 
deklaracji zgodności użytkowych materiałów, 
inwentaryzacji powykonawczej itp.) zgodnie z 
podziałem: 
7. Dostawa i montaż Instalacji: 
b) wentylacji mechanicznej 

Doprecyzowano zapis zakresu dostawy i montażu 
wentylacji mechanicznej: 
 
Pkt. II.A. Wykonanie robót budowlanych w 
ramach Generalnego Wykonawstwa wraz z 
wykonaniem dokumentacji wykonawczej i 
powykonawczej (wykonanie protokołów odbioru, 
deklaracji zgodności użytkowych materiałów, 
inwentaryzacji powykonawczej itp.) zgodnie z 
podziałem: 
7. Dostawa i montaż Instalacji: 
b) wentylacji mechanicznej -  wykonanie i 
montaż wywietrzników dachowych oraz 
regulowanych kratek wywiewnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie 
przewiduje dodatkowego systemu wentylacji. Kratki 
wywiewne w ścianie maja być regulowane w zakresie 
umożliwiającym poprawne funkcjonowanie 
turbowentylatorów dachowych. 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Dodano zapis 

Dodano zapis w pkt. II. PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIA: 
 
W zakres zamówienia wchodzi: 
- zabezpieczenie istniejącej sieci kanalizacyjnej w 
obrębie prowadzonej inwestycji odprowadzającej 
ścieki z pomieszczenia sanitarnego.  

 
W zakres zamówienia nie wchodzi:  
- rozbiórka nieczynnej sieci kanalizacyjnej w obrębie 
terenu budowy nie wchodzi w zakres zamówienia.  
- rozbiórka namiotu, który jest obecnie zlokalizowany 
w planowanym miejscu budowy.  
 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okładzin 
ścian i dachu z płyt warstwowych z wełny na płyty 
warstwowe o grubości  - 100 mm ściana i 100/140 
mm dach wypełnienie PUR lub PIR.  
 

Pkt. II.B. Dostawa maszyn i urządzeń:   
1.   Dostawa i montaż suwnic o udźwigu 8,0 T - szt. 2   

Podstawowe parametry techniczne: 
- udźwig 8,0 T – szt. 2 

Doprecyzowano zapis dotyczący podstawowych 
parametrów technicznych suwnicy w pkt. II.B: 
 
B. Dostawa maszyn i urządzeń:   
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- 1 wózek o udźwigu 8,0 T 
  

 

1.   Dostawa i montaż suwnic o udźwigu 8,0 T - 
szt. 2   
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  

 
 
 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający pozostawia treść zapytania bez zmian.  

 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający pozostawia treść zapytania bez zmian.  

 

V. WYKLUCZENIA  

Zamawiający pozostawia treść zapytania bez zmian.  

 

VI. WARUNKI ZMIANY UMOWY 
 

Dodano zapis do pkt. VI.4. podpunkt h, i) w brzmieniu: 

4. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian 
w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

h) W przypadku zwiększenia zakresu powierzonych do wykonania przez Zamawiającego prac ponad 
określone szczegółowo w pkt II. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zapytania ofertowego, Strony dokonają zmiany 
Umowy w formie pisemnego Aneksu, uzgadniając za wykonane roboty dodatkowe wynagrodzenie przy 
założeniu niezmienności cen jednostkowych określonych w kosztorysie szczegółowym dołączonym do oferty.   

i) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych robót uzupełniających.  

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.  

 

Dodano pkt. VI.9 do zapytania ofertowego o brzmieniu: 

 
9. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu zamówienia określonego w pkt. II.A i B zapytania ofertowego, 
przysługiwać będzie za wykonanie robót, określonych w szczegółowym kosztorysie robót budowlanych i w 
każdym przypadku stanowić będzie maksymalne wynagrodzenie z tytułu należytego, terminowego i 
kompletnego wykonania pełnego zakresu i ilości zleconych mu robót. Wynagrodzenie to zawiera wszystkie 
czynniki cenotwórcze, w tym wszelkie koszty i opłaty podczas realizacji Umowy. Podatek od towarów i usług 
(VAT) jest zgodny z przepisami obowiązującymi w dniu fakturowania. 

 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
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Zamawiający pozostawia treść zapytania bez zmian.  

 

W związku z wyjaśnieniami treści zapytania ofertowego nr 1/2017, Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert z 31.01.2017r. na 03.02.2017r. godz. 15:00.  

 

VIII. OCENA OFERT 

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, zmianie uległ zapis w pkt. VIII: 

Dotychczasowy zapis: 

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyłonienie Generalnego Wykonawcy nie 
później niż dnia: 06.02.2017r.  

 

Otrzymuje po zmianie brzmienie: 

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyłonienie Generalnego Wykonawcy nie 
później niż dnia: 08.02.2017r.  

 

 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

W związku ze przedłużeniem terminu składania ofert, zmianie uległ zapis w pkt. IX.2 i 6: 

Dotychczasowy zapis: 

2. Termin składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe upływa dnia 31.01.2017r., godz. 15:00.  

6. Wyłonienie wykonawcy nastąpi dnia 06.02.2017r.    

 

Otrzymuje po zmianie brzmienie: 

2. Termin składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe upływa dnia 03.02.2017r., godz. 15:00.  

6. Wyłonienie wykonawcy nastąpi do dnia 08.02.2017r.    

 

 

X. DODATKOWE INFORMACJE 

Zamawiający pozostawia treść zapytania bez zmian.  

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT. 


