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Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu: 

Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum badawczo 

rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw roślin szklarniowych z 

infrastrukturą techniczną oraz odpowiedzi. 

 

Załącznik nr 7 

Zamawiający przypomina że w każdym przypadku, kiedy w dokumentacji 

udostępnianej przez Zamawiającego  podane są konkretne marki urządzeń, to są to 

urządzenia przykładowe podane w celu określenia wymaganych parametrów. 

Oferent może zaproponować urządzenia – innego producenta, typu – o 

charakterystyce technicznej nie gorszej od prezentowanej przez urządzenie 

przykładowe. 

 

1. Zwracamy się z prośbą o przekazanie typu, parametrów doboru oraz karty 

katalogowej centrali wentylacyjnej. 

Odp. Dokumentacja zawierająca uzupełnienie w załączeniu (załącznik 1a). 

2. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie projektu o specyfikację elementów instalacji 

wentylacji mechanicznej (rysunki zawierają oznaczenia np. Cz1-2, W1-1 itp., a brak 

jest zestawień). 

Odp. Dokumentacja zawierająca uzupełnienie w załączeniu (załącznik 1a). 

3. Przedmiary robót sanitarnych nie zawierają pozycji na izolację rurociągów (instalacja 

c.o., wody). Prosimy o uzupełnienie. 

Odp. Zakres należy ująć w ofercie, uzupełnienie przedmiaru należy wykonać w 

zakresie własnym. 

4. Brak doboru urządzeń instalacji c.o.: wymiennik, pompy, zawory regulacyjne. 

Prosimy o uzupełnienie. 

Odp. Dokumentacja zawierająca uzupełnienie w załączeniu (załącznik 1a). 

5. Brak doboru urządzeń instalacji chłodu: pompy, zawory regulacyjne, wentylatory. 

Prosimy o uzupełnienie.  

Odp. Dokumentacja zawierająca uzupełnienie w załączeniu (załącznik 1a). W ofercie 

należy uwzględnić wymiennik płytowy. Do regulacji ogrzewania podłogowego 

zastosować rozdzielacze wyposażone w zawory regulacyjne. Instalacja ogrzewania 
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szklarni wymaga ponownej weryfikacji doboru elementów po wyborze dostawcy 

szklarni wraz z elementami ogrzewania "grzejnikowego". 

6. Proszę o udostępnienie linku/dostępu do pełnej dokumentacji i pytań z 

odpowiedziami do przetargu. 

Odp. Dokumentacja dostępna na stronie: http://www.jmpflowersgp/pl/rozbudowa-

i-przebudowa/  . 

7. Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych: „Instalacja chłodu dla szklarni w zakresie 

rozwiązania systemowego do weryfikacji z projektem dostawcy”. Czy powyższy 

zakres prac należy ująć w ofercie? 

Odp. Instalacja chłodu w zakresie szklarni jest poza zakresem Wykonawcy.  

8. Prosimy o podanie typów, parametrów doboru chłodnic opisanych na rysunkach 

jako: R_I0632 oraz R_I0502 (zgodnie z opisem: „Dla potrzeb chłodzenia hali i szklarni 

dobrano klimakonwektory Goedhart VNS”). Dane te nie są wystarczające do wyceny. 

Odp. Dokumentacja zawierająca uzupełnienie w załączeniu (załącznik 1b). 

9. W jakim zakresie ma być zmienione Pozwolenie na Budowę i Projekt Budowlany? 

Proszę o doprecyzowanie, czy związane to będzie np.: ze zmianą konstrukcji, 

sposobu użytkowania obiektu, zmianą kubatury, zmianą PZT itp.  

Odp. Pozwolenie na Budowę wraz z Projektem Budowlanym należy zmienić w 

zakresie doprojektowania wydzielonej powierzchni serwerowni zlokalizowanej na 

poziomie +1 w osiach 1-2/J-J.1 (załącznik nr 1c). 

10. Proszę o informację czy płyty warstwowe ściany zewnętrzne i wewnętrzne mają być 

z łącznikiem widocznym czy ukrytym. 

Odp. Płyty warstwowe należy wykonać z łącznikiem ukrytym.   

11. Proszę o podanie standardu płytek gresowych na podłogach oraz płytek na 

ścianach.   

Odp. Standard płytek został podany w uzupełnieniu NR 2.  Dla płytek ściennych nie  

obowiązuje współczynnik ścieralność oraz antypoślizgowość. 

12. Świetliki: „W części CBR - NRO, płaskie, nieotwierane, na podstawie ocieplonej h=50 

cm (wys. Ponad powierzchnią dachu)” na rzucie dachu rys. PB-A-04 są w czterech 

świetlikach klapy przewietrzające oraz na podstawie ocieplonej h=30cm. Proszę o 

informację w jakiej wersji mamy wycenić. 

Odp. Należy przyjąć podstawę ocieplenia h=50cm, płaskie, nieotwieralne. 

http://www.jmpflowersgp/pl/rozbudowa-i-przebudowa/
http://www.jmpflowersgp/pl/rozbudowa-i-przebudowa/
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13. Świetliki: „W części magazynowej – NRO, płaskie, z 1 klapą przewietrzającą w 

każdym paśmie (sterowanie automatycznie), na podstawie ocieplonej h=50 cm 

(wys. Ponad powierzchnią dachu).” na rzucie dachu rys. PB-A-04 jest pięć pasm 

świetlnych i występują po dwie klapy przewietrzające oraz na podstawie ocieplonej 

h=30cm. Proszę o informację w jakiej wersji mamy wycenić. 

Odp. Należy przyjąć podstawę ocieplenia h=50cm, płaskie z 1 klapą przewietrzającą 

w każdym paśmie(sterowanie automatyczne). 

14. Bramy: W opisie technicznym na stronie 15 jest opis ” Rolowane bramy stalowe (tzw. 

bramy szybkobieżne) z izolacją cieplną , zwijane mechanicznie ( sposób otwierania z 

zabezpieczeniem), sterowanie elektryczne": Brama G1 – łącznie są 3 sztuki w 

zestawieniu pojawia się opis (1 sztuka rolowana i 2 sztuki wykładane co to jest brama 

„wykładana” proszę o wyjaśnienie. 

Odp. 1 x Brama rolowana (nie ma możliwości wyłożenia skrzydła pod konstrukcją 
stropu), 2 x Brama segmentowa. 

15. Bramy: W opisie technicznym na stronie 15 jest opis ” Rolowane bramy stalowe (tzw. 

bramy szybkobieżne) z izolacją cieplną , zwijane mechanicznie ( sposób otwierania z 

zabezpieczeniem), sterowanie elektryczne": Brama G1 – czy to ma być kurtyna 

szybkobieżna PCV czy brama stalowa 

Odp. Zgodnie z kosztorysem. 

16. Bramy: W opisie technicznym na stronie 15 jest opis ” Rolowane bramy stalowe (tzw. 

bramy szybkobieżne) z izolacją cieplną , zwijane mechanicznie ( sposób otwierania z 

zabezpieczeniem), sterowanie elektryczne": Brama G3 – czy to ma być brama 

dwuskrzydłowa rozwieralna czy przesuwna dwuskrzydłowa. 

Odp. Zgodnie z rysunkiem rzutu parteru – brama dwuskrzydłowa rozsuwana na 
boki. 

 

17. Bramy: W opisie technicznym na stronie 15 jest opis ” Rolowane bramy stalowe (tzw. 

bramy szybkobieżne) z izolacją cieplną , zwijane mechanicznie ( sposób otwierania z 

zabezpieczeniem), sterowanie elektryczne": Brama G2, G4, G5, G6 – czy to mają być 

bramy segmentowe stalowe  

Odp. Należy ująć w wycenie bramy stalowe. 
 

18. Bramy: W opisie technicznym na stronie 15 jest opis ” Rolowane bramy stalowe (tzw. 

bramy szybkobieżne) z izolacją cieplną , zwijane mechanicznie ( sposób otwierania z 
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zabezpieczeniem), sterowanie elektryczne": Brama pożarowa EI30 - G7 – czy ma to 

być brama segmentowa czy opuszczana 1 skrzydłowa 

Odp. Należy przyjąć bramę podnoszoną – jedno skrzydłową. 

19. Bramy: W opisie technicznym na stronie 15 jest opis ” Rolowane bramy stalowe (tzw. 

bramy szybkobieżne) z izolacją cieplną , zwijane mechanicznie ( sposób otwierania z 

zabezpieczeniem), sterowanie elektryczne": Roleta w osi „4” między osią „E” i „G” 

wymiary 770x280 – proszę o informację czy ma to być roleta czy brama stalowa 

rolowana. Jak roleta to proszę o podanie przykładowego producenta tak szerokich 

rolet. 

Odp. Inwestor dopuszcza bramę rolowaną na indywidualne zamówienie, szerokość 
bramy musi pozostać wg. wytycznych. 

 

20. Proszę o informację dotyczącą demontażu bram i drzwi. Czy mają być 

zdemontowane i złożone na terenie Inwestora czy zutylizowane. 

Odp. Zdemontowane bramy i drzwi należy złożyć na terenie Inwestora we 

wskazanym miejscu. Maksymalna odległość transportu 2km. 

21. Proszę o informację czy płyty warstwowe, rynny i obróbki blacharskie z demontażu 

hali istniejącej mają być złożone na terenie Inwestora czy wywiezione i zutylizowane. 

Odp. Zdemontowany świetlik należy złożyć na terenie Inwestora we wskazanym 

miejscu. Maksymalna odległość transportu 2km. 

22. Proszę o informację czy świetlik dachowy z demontażu w hali Istniejącej ma być 

złożony na terenie Inwestora czy wywieziony i zutylizowany. 

Odp. Zdemontowany świetlik należy złożyć na terenie Inwestora we wskazanym 

miejscu. Maksymalna odległość transportu 2km. 

23. Drzwi D10 według technologii komór fitotronowych 100x210 – proszę o specyfikację 

tych drzwi ewentualnie podanie przykładowego producenta. 

Odp. Drzwi D10 będą wynikową zastosowanych komór fitotronowych, drzwi D10 

należy wyłączyć z wyceny. 

24. Proszę o informację czy wyposażenie pomieszczenia socjalnego w krzesła i stół jest 

po stronie Generalnego Wykonawcy jeśli tak to prosimy o specyfikację.  

Odp. Wyposażenie w postaci krzeseł, szafek i stołów jest poza zakresem Generalnego 

Wykonawcy. 
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25. Proszę o informację czy wyposażenie pomieszczeń na piętrze nr. 3 i 4 w krzesła i stoły 

oraz pomieszczenia nr 5, 6, 7 – komory fitotronowe w regały jest po stronie 

Generalnego Wykonawcy jeśli tak to prosimy o specyfikację. 

Odp. Wyposażenie w postaci krzeseł, szafek, stołów, komory fitotronowe, regały jest 

poza zakresem Generalnego Wykonawcy. 

26. Pomost techniczny podłoga z desek kompozytowych – proszę o przesłanie 

specyfikacji technicznej desek kompozytowych lub przykładowy produkt/producent 

Odp. Deski kompozytowe, inaczej hybrydowe – polimerowo drewniane. Odporne na 

uszkodzenia, trudne warunkami  atmosferyczne, wilgoć oraz grzyby, 

antypoślizgowe(szczotkowane) faktura drewna. 

27. Prosimy o udostępnienie brakującej dokumentacji o:  

 PB – Konstrukcja 

 PB – Inst. Elektryczne 

 PB – Inst. Sanitarne 

 PB – Projektowana charakterystyka energetyczna 

Odp. Dokumentacja zawierająca uzupełnienie w załączeniu (załącznik 1d). 

28. Prosimy o udostępnienie specyfikacji materiałowej elementów wentylacji  oraz karty 

doboru centrali nawiewno-wywiewnej.  

Odp. Dokumentacja zawierająca uzupełnienie w załączeniu (załącznik 1a). 

29. Czy w zakres robót wchodzi instalacja ciepła technologicznego zasilająca 

nagrzewnicę centrali, kurtynę powietrzną?- jeśli tak prosimy o uzupełnienie 

projektu i przedmiaru robót.  

Odp. Zakres należy ująć w ofercie, uzupełnienie przedmiaru należy wykonać w 

zakresie własnym. 

30. Instalacja chłodu:  

 prosimy o podanie mocy chłodniczych klimakonwektorów Goedhart VNS dla 

magazynu kwiatów i CBR.   

 prosimy o udostępnienie karty doboru pompy chłodu.   

Odp. Dokumentacja zawierająca uzupełnienie w załączeniu (załącznik 1a). 
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 w projekcie zaproponowano dla średnic 54- 108  rury zaprasowywane  KAN-

therm Steel, czy można je zamienić na rury stalowe czarne, ze szwem ,   

spawane?   

 w projekcie zaproponowano dla średnic 139,7 168x2 rury zaprasowywane  KAN-

therm Inox   kwasoodporne, czy można je zamienić na rury stalowe czarne, ze 

szwem ,  spawane?   

Odp. Ofertę należy wykonać zgodnie z dokumentacją. 

31. W przedmiarach robót branży sanitarnej brak izolacji rurociągów wody użytkowej, 

instalacji grzewczej  i  chłodu oraz kanałów wentylacyjnych – prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru. 

Odp. Zakres należy ująć w ofercie, uzupełnienie przedmiaru należy wykonać w 

zakresie własnym. 

32. Zamawiający informuje, że punkty styku wykonania szklarni testowej(osie 1-4/A-I) 

kończą się w zakresie: 

32.1. Wykonania kompletnej instalacji podposadzkowej wraz z posadzką i 

wpustami. 

32.2. Przygotowanie miejsc montażowych pod konstrukcję szklarni, 

32.3. Wykonanie ścian z płyt warstwowych zgodnie z projektem, 

32.4. Wykonanie podejścia wody 3x 90 i zakończenie w otworze technologicznym 

nr1 z wyciągnięciem 30cm ponad posadzkę z zaworami odcinającymi (załącznik 

1e), 

32.5. Wykonanie otworu technologicznego (100cm x 30cm) nr 1 (załącznik 1e), 

doszczegółowienie umiejscowienia na etapie realizacji, 

32.6. Wykonanie otworu technologicznego (40cm x 20cm) nr 2 (załącznik 1e), 

doszczegółowienie umiejscowienia na etapie realizacji, 

32.7. Zakończenie innych instalacji z doprowadzeniem króćców w osiach 1-4/A-I, 

32.8. Instalacja elektryczna, chłodu i konstrukcja szklarni wraz z oszkleniem 

pozostaje poza zakresem Wykonawcy.  

33. Zamawiający informuje o wprowadzonych zmianach elektrycznych w zakresie: 
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33.1.  Rezygnacja z TE3 wraz z kablem zasilającym, pozostawienie koryta 

prowadzącego kabel, 

34. Zamawiający informuje o błędnym zapisie w kosztorysie zgodnie z poniższym: 

W kosztorysie budowlanym dla zakresu "Rozbudowa i przebudowa Magazynu dla 

kwiatów" wkradła się omyłka pisarska. W tytule działu 1.7. podane są osie J-K/1-4, 

powinno być: Obudowa dachu nad częścią istniejącą pomiędzy osiami J-K/4-11 i 

rozbudową pomiędzy osiami I-J/4-11 wraz z obróbkami blacharskimi (część 

magazynowa). Obliczenia wykonano dla prawidłowego zakresu. 

 

 

 


