
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. W związku z chęcią złożenia oferty w ramach ww. postępowania, zwracamy się z uprzejmą prośbą                                

o odpowiedź na poniższy wniosek, dotyczące zapisów Zapytania ofertowego: 

Zgodnie z Rozdziałem 8 – Informacje na temat wadium, pkt. 1 Oferent obowiązany jest do wniesienia wadium                                       
w wysokości 0,5% brutto wartości oferty wykonawcy. W związku z tym, iż Oferent opracowuje swoją ofertę do ostatniego 
dnia przed terminem złożenia ofert (uwzględniając wyjaśnienia i zmiany do dokumentacji wprowadzone przez 
Zamawiającego w trakcie trwania procedury przetargowej oraz oferty dostawców i podwykonawców) ostateczna cena 
jego oferty znana jest dopiero tuż przed termin złożenia ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej w celu jej uzyskania koniecznej jest wystąpienie o nią do odpowiedniego podmiotu na 
około 3-4 dni robocze przed jej wystawieniem. Wymóg wniesienia wadium w wysokości 0,5% brutto wartości oferty 
wykonawcy uniemożliwia zatem uzyskanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na odpowiednią kwotę i organiczna 
dostępne formy wniesienia wadium jedynie do wadium w pieniądzu. Pragniemy zaznaczyć, że dla wykonawców forma 
wniesienia wadium w gwarancjach jest najbardziej dostępna i korzystna.  
W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów Zaproszenia Ofertowego poprzez wskazanie 
dokładnej kwoty (wartości) wadium, która będzie taka sama dla wszystkich Oferentów. 
 
Odpowiedź: podtrzymujemy zapis Zapytania ofertowego. W naszej opinii Oferent ma dość czasu na dokonanie wyceny 
swojej oferty w terminie umożliwiającym uzyskanie gwarancji bankowej. 
 

2. Prosimy o przekazanie schematów rozdzielnic elektrycznych. 

 

Odpowiedź: Schematy rozdzielnic elektrycznych są zamieszczone na serwerze 

 

3. Prosimy o przekazanie projektu instalacji domofonowej. 

 

Odpowiedź: Projekt instalacji domofonowej jest zamieszczony na serwerze. 

 

4. Prosimy o przekazanie projektu CCTV. 

 

Odpowiedź: Projekty CCTV są zamieszczone na serwerze. 

 
5. Prosimy o przekazanie projektu oświetlenia zewnętrznego. 

 

Odpowiedź: Projekt oświetlenia zewnętrznego jest zamieszczony na serwerze (PZT oraz Instalacje 
Elektryczne 

 
6. Czy w zakres oferty wchodzi przekładka sieci teletechnicznych? Jeśli tak , prosimy o przekazanie opisu 

technicznego. 
 

Odpowiedź: W zakres oferty nie wchodzi przekładka sieci teletechnicznych. Wykonawcą sieci jest firma 
Orange. W zakresie oferty jest zabezpieczenie instalacji na czas wykonania robót budowlanych (instalacja 
zostanie wykonana przez Orange w dwóch etapach na terenie działki w ścisłym uzgodnieniu z Oferentem. Po 
stronie Oferenta będzie obowiązek nadzoru/dozoru trasy wykonanych przewodów tak aby nie doszło do 
zniszczeń w trakcie realizacji robót budowlanych, dodatkowo Oferent winien wykonać monitoring budowy 
obejmujący ułożoną trasę przewodów aby nie doszło do kradzieży). 

 
7. Czy w zakres oferty wchodzi przyłącze teletechniczne? Jeśli tak prosimy o przekazanie projektu.  

 

Odpowiedź: Przyłącze teletechniczne wchodzi w zakres oferty. 
 

8. Prosimy o przekazanie projektu detekcji CO w garażu.  
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Odpowiedź: Projekt Detekcji CO w garażu jest zamieszczony na serwerze (Instalacje Sanitarne) 
 

9. Prosimy o przekazanie projektu ogrzewania rur w garażu. 
 

Odpowiedź: Projekt ogrzewania rur jest zamieszczony na serwerze. 
 

10. Prosimy o przekazanie projektu wykończenia mieszkań z naniesionymi oprawami oświetleniowymi. 
 

Odpowiedź: Projekt wykończenia mieszkań z naniesionymi oprawami oświetleniowymi jest zamieszczony na 
serwerze. 
 

11. Prosimy o przekazanie dokumentu „Standard budowlany stanu deweloperskiego” dla budynku mieszkalnego 
realizowanego w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem. 
 

Odpowiedź: „Standard budowlany stanu deweloperskiego” dla budynku mieszkalnego realizowanego                  
w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem jest zamieszczony na serwerze 

 

12. W nawiązaniu do punktu nr 10 z rozdziału nr 1 z Zapytania Ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego prosimy                  
o przekazanie przedmiarów robót. 
 
Odpowiedź: Przedmiary we wszystkich branżach są zamieszczone na serwerze. 
 

13. Zgodnie z punktem nr 10 z rozdziału nr 1 z Zapytania Ofertowego podstawą do wyceny robót są m. in. projekty 
wykonawcze. W przekazanych przez Zamawiającego materiałach znajduje się tylko Projekt Wykonawczy Architektury. 
Prosimy o przekazanie projektów wykonawczych w zakresie poniżej wypisanych branż: 

a. Konstrukcja; 
b. Instalacje elektryczne; 
c. Instalacje sanitarne; 
d. Sieci zewnętrzne; 
e. Zieleń; 
f. Drogi + zagospodarowanie terenu. 

 
Odpowiedź: Projekty wykonawcze w zakresie poniżej wypisanych branż są zamieszczone na serwerze: 

           - Konstrukcja; 

           - Instalacje elektryczne; 

           - Instalacje sanitarne; 

           - Sieci zewnętrzne; 

           - Zieleń; 

           - Drogi + zagospodarowanie terenu 

 
14. Zgodnie z punktem nr 10 z rozdziału nr 1 z Zapytania Ofertowego podstawą do wyceny robót są m.in. projekty aranżacji 

wnętrz mieszkań. W przekazanych przez Zamawiającego materiałach przetargowych foldery opisane nazwą „Projekt 
aranżacji mieszkań” zawierają jedynie karty katalogowe. Prosimy o przekazanie projektu aranżacji mieszkań 
zawierającego niezbędne rysunki (rzuty, rozwinięcia ścian) i opisy techniczne niezbędne do sporządzenia wyceny,                      
a następnie realizację projektu. 
 
Odpowiedź: Kompletny „Projekt aranżacji mieszkań” jest zamieszczony na serwerze 

 
15. Prosimy o przekazanie zestawienia ilościowego dla wyposażenia mieszkań (w tym dla wyposażenia opcjonalnego). 

 
Odpowiedź: Zestawienie ilościowe dla wyposażenia mieszkań zostało zamieszczone na serwerze w dniu 
15.06.2018 r. jako uzupełnienie dokumentacji przetargowej 
 

16. Zgodnie z punktem nr 10 z rozdziału nr 1 z Zapytania Ofertowego podstawą do wyceny robót są m.in. STWiOR. Prosimy 
o udostępnienie STWiOR. 
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Odpowiedź: STWiOR jest zamieszczony na serwerze 

 
17. Prosimy o wypełnienie pozycji w kolumnie „Przedmiot zamówienia” dla tabeli cenowej z formularza oferty handlowej: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 
 

J.m. 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

VAT w 
% 

Wartość 
brutto 

1        

2        

3        

4        

RAZEM    

 
Odpowiedź: Załącznik numer 3 został zmodyfikowany o przedmiotową tabelę, załącznik nr. 3 został 
zamieszczony na serwerze jako uzupełnienie w dniu 13.06.2018 r. 

Większość dokumentacji o którą Państwo zapytaliście w przedmiotowym zapytaniu jest zamieszczona na 
serwerze. Mogły wystąpić problemy z pobieraniem w/w plików 

18. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie GW jest dostawa i montaż wyposażenia wymienionego tylko w punktach 6.7, 6.8, 
6.9 i 6.10 opisu do Projektu Wykonawczego aranżacji wnętrz lokali mieszkalnych. 
 

19. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż mebli ruchomych i wyposażenia ruchomego jest poza zakresem wyceny. 
 

20. Prosimy o informację, że dostawa i montaż opcjonalnego wyposażenia wymienionego w rozdziale nr 4 załącznika 
„Standard S1 wykończenia mieszkań” jest poza zakresem wyceny. 
 

Odpowiedź: W zakresie Oferenta jest dostawa i montaż wszystkich elementów będących przedmiotem Projektu 
wykonawczego aranżacji wnętrz lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z częścią 
usługową i garażem podziemnym, ul. Górczewska 212 i 214, 01-460 Warszawa (Projekt autorstwa archibi 
projekt, MOHE (Luty 2018)) i wskazanych jako integralny element w/w Projektu. 

21. Zwracamy się z prośbą o przesłanie n/w dokumentacji: 
a) badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dotyczącą terenu zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy 

Górczewskiej 212 i 214; Geotest Sp. z o.o., mgr Monika Krasulska-Jóźwik; Warszawa Grudzień 2016, 
b) przekrojów geotechnicznych z pogłębionymi otworami; Geotest; luty 2017 
 
Odpowiedź: Dokumentacja geotechniczna wraz z opinią została zamieszczona na serwerze jako uzupełnienie 
w dniu 15.06.2018 r 

 
22. Czy dopuszczalna jest zmiana technologii obudowy wykopu przy zachowaniu bezpiecznych przemieszczeń podłoża 

(zachowanie bezpieczeństwa istniejących obiektów w zakresie strefy oddziaływania wykopu)? 
 
Odpowiedź: Dopuszczamy zmianę technologii obudowy wykopu przy zachowaniu bezpiecznych przemieszczeń 
podłoża. Należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego Zamienny Projekt Technologii podpisany przez 
osoby uprawnione. 
 

23. Czy wskazane parametry świetlne lamp wskazują na wartość świetlną: 
a) źródła światła, 
b) lampy?  

 

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Projektantów aranżacji 
Wnętrz 

24. Prosimy o uzupełnienie brakujących rysunków wykonawczych w zakresie konstrukcji. 
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Odpowiedź: dokumentacja wykonawcza w zakresie Konstrukcji (brakujące rysunki) została zamieszczona na 
serwerze w ramach uzupełnienia dokumentacji przetargowej. 


