
Poni ej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetarguż
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.

1. Prosz  o udost pnienie całej dokumentacji wykonawczej w tym ę ę
zestawienia stali profilowej (niezb dnej do sprawdzenia i wyceny ę
zabezpiecze  ogniowych)ń

Odp. Dokumentacja zawierająca zestawienie stali profilowej w załączeniu 
(załącznik 7a).

2. Podanie kolorystyki obudów , lusarki, stolarkiś

Odp. Należy zastosować następujące kolory dla obudów:
- ściany CL jak w istniejących halach - kolory z palety RAL 1013, RAL 1014, 
RAL 1015
- stolarka - kolory z palety RAL 7004
UWAGA: Akceptacja kolorów na podstawie przedstawionej próbki 
poszczególnych elementów.

3. Zał czenie rysunków balustradą

Odp. Balustrady proszę wycenić zgodnie z opisem w kosztorysie. Część 
CBR poz. 80-82, część CL poz. 82-84.

4. Informacj  czy szalunki współpracuj  z płyt  stropow  ę ą ą ą

Odp. Tak. Szalunki tracone współpracują z płytą stropową.

5. Podanie danych umo liwiaj cych dobór gresów i glazur (niezb dnych doż ą ę
ustalenia ceny)

Odp. Płytki gresowe i glazury proszę przyjąć zgodnie z podanymi 
parametrami: Nasiąkliwość E równe bądź mniejsze 3%; 
Antypoślizgowość R równe bądź większe od R10; Wytrzymałość na 
zginanie nie mniejsza niż 45 N/mm² ; Grubość nie mniej niż 12 mm;  
Klasa ścieralności PEI 5.

6. Podanie dostawcy szklarni testowej

Odp. Wykonawca szklarni nie został jeszcze wybrany, po wyborze 
wykonawcy szklarni bezzwłocznie zostaną przekazane wytyczne.

7. Miejsca i odległo ci na jak  ma być odwo ona ziemia z wykopówś ą ż  

Odp. Wykonawca zagospodaruje ziemię z wykopów we własnym zakresie.

8. Informacje dotycz ce sposobu zagospodarowania materiałów z rozbiórkią
w szczególno ci płyt warstwowych ś

Odp. Zdemontowane elementy należy złożyć w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego na terenie gospodarstwa, szacowana odległość transportu 
do 2km.
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9. W przedmiarze robót branży sanitarnej brak pozycji na dostawę i 
zamontowanie białego montażu (umywalki, ustępy itp.) oraz armatury 
wypływowej (baterie umywalkowe itp.). Czy te prace wchodzą w zakres 
przetargu? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru wraz z 
określeniem standardów materiałowych.

Odp. Wymienione w pytaniu prace wchodzą w zakres przetargu 
wykończenie pomieszczeń w tym zakresie proszę wykonać wg. 
wytycznych: dotyczących obiektów użyteczności publicznej. Oferent w 
ofercie przedstawi proponowane rozwiązania.

10. W przedmiarze robót w dziale: Przyłącze wodociągowe brakuje 
pozycji na zasypanie wykopu. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Proszę pozycję zasypanie wykopu w dziale: Przyłącze wodociągowe 
uwzględnić w składanej ofercie według własnego szacunku.  

11. Czy przebudowa wodociągu poniżej zjazdu do doku załadunkowego 
(około 5x50mb) wchodzi w zakres przetargu? Jeśli tak to prosimy o 
uzupełnienie projektu i przedmiaru.

Odp. Usunięcie kolizji jest po stronie Zamawiającego, przed rozpoczęciem 
prac wszystkie kolizje będą usunięte.

12. Na rysunku PZT zaznaczono zbiornik retencyjny, rozsączający (z 
zapisem: według odrębnego opracowania), separator. Czy wykonanie tych 
elementów jest w zakresie przetargu? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie 
przedmiaru oraz przekazanie stosownego projektu.

Odp. Wskazane w pytaniu elementy są poza zakresem przetargu.

13. Prosimy o potwierdzenie, że kanalizację sanitarną należy zakończyć 
budową studni(około 11m od budynku) bez odcinka do separatora tłuszczu
i włączenia do sieci. W przeciwnym wypadku prosimy o uzupełnienie 
projektu oraz przedmiaru.

Odp. Kanalizację należy zakończyć budową studni zgodnie z dokumentacją
.

14. W przedmiarze branży sanitarnej brak jest rozbiórek i odbudowy 
nawierzchni pod przyłącza. Czy ten zakres prac należy ująć w ofercie? Jeśli 
tak, to prosimy o korektę przedmiaru.

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

15. W przedmiarze robót sanitarnych brak jest pozycji na rozbiórki sieci 
kanalizacji i wody. Czy ten zakres prac należy ująć w ofercie? Jeśli tak, to 
prosimy o korektę przedmiaru.

Odp. Prace dotyczące rozbiórki sieci wodno-kanalizacyjnej należy ująć w 
ofercie, uzupełnienie przedmiaru należy wykonać w zakresie własnym. 
Istniejące pozostałości sieci będą nieczynne zgodnie ze schematem 
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usunięcia kolizji.

16. W przedmiarze robót budowlanych dla obszaru CBR w poz. 83 jest 
„Dostawa i montaż dźwigu towarowo-osobowego – udźwig 2000 kg”, zaś w
projekcie konstrukcji na rysunku H24 arkusz 4/4 jest zapis tytułowy w 
tabelce „Wytyczne projektowe maszynowni dźwigu hydraulicznego 
towarowego 3200 kg (42 osoby) 0,4 m/s”. Jaką windę i o jakim udźwigu 
należy przyjąć do wyceny ofertowej?

Odp. Do wyceny ofertowej należy przyjąć windę o udźwigu 3200 kg.

17. W przedmiarze robót budowlanych dla obszaru CBR w poz. 83 jest 
„Dostawa i montaż szklarni testowej z wyposażeniem (szklarnia kompletna
z konstrukcją i oszkleniem), zaś w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia część I w punkcie 10 „OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA 
OFERT” p. punkt II.13 jest zapis „Szklarnia testowa z wyposażeniem – 
obszar CBR, szklarnię na wysokości I piętra w osiach 1-4/A-I wycenie i 
realizacji podlegają wszystkie elementy budowlane poza: konstrukcją 
szklarni, elewacją szklaną, dachem, instalacją elektryczną” Prosimy o 
jednoznaczne potwierdzenie, że szklarnia czyli „konstrukcja szklarni, 
elewacja szklana, dach, instalacja elektryczna” nie wchodzi w zakres robót 
i nie trzeba wyceniać w ofercie.

Odp. Wyceny należy dokonać zgodnie z zapisem SIWZ część I p. punkt 
II.13 jest zapis „Szklarnia testowa z wyposażeniem – obszar CBR, szklarnię 
na wysokości I piętra w osiach 1-4/A-I wycenie i realizacji podlegają 
wszystkie elementy budowlane poza: konstrukcją szklarni, elewacją 
szklaną, dachem, instalacją elektryczną”.

18. Prosimy o zamieszczenie wykazu elementów zaprojektowanej 
konstrukcji stalowej hali z podaniem wymiarów, ilości i wagi 
poszczególnych elementów w celu sprawdzenia całkowitego ciężaru 
konstrukcji stalowej hali.

Odp. Dokumentacja zawierająca zestawienie stali profilowej w załączeniu 
(załącznik 7a)

19. Prosimy także o zamieszczenie zdjęć istniejącej konstrukcji hali, która 
wchodzi w zakres wykonania zabezpieczenia przeciwpożarowego do klasy 
R60 poprzez malowanie. Znając wygląd poszczególnych elementów 
konstrukcji stalowej ścian i dachu hali (słupów, belek) znacznie ułatwiłoby 
prawidłową wycenę zabezpieczenia p.poż..

Odp. Dokumentacja fotograficzna w załączeniu (załącznik 7b, 7c, 7d, 7e, 
7f)

20. Prosimy o podanie danych technicznych dla świetlików dachowych 
odnośnie rodzaju konstrukcji świetlików i rodzaju elementów 
doświetleniowych (przezroczystych).

Odp. Konstrukcję świetlików należy dostosować do połaci dachowej, należy
stosować tylko rozwiązania systemowe świetlików NRO o możliwie 
najwyższym stopniu przezierności płyty poliwęglanowej. Szczegółowy 
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zakres dotyczący wymiany świetlików będzie przedmiotem kolejnego 
uzupełnienia.

21. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie: projektu 
budowlanego KONSTRUKCJI.

Odp. Projekt budowlany konstrukcji jest do pobrania na stronie 
internetowej http://www.jmpflowersgp.pl/rozbudowa-i-przebudowa/ - 
zakładka UZUPEŁNIENIE NR 1

22. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie: badań 
geologicznych.

Odp. W załączniku NR 7g wyniki badań sondą dynamiczną(6stron). 

23. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie: przedmiarów robót w
formacie edytowalnym: ATH.

Odp. Inwestor posiada przedmiary tylko w wersji PDF, takie jak załączone 
na stronie. 

24. Zamawiający informuje że po stronie Wykonawcy będzie uzyskanie 
zamiennego Pozwolenia na Budowę wraz z opracowaniem dokumentacji 
zamiennej Projektu Budowlanego (Zamawiający przekaże dokumentację w 
formacie dwg).

25. Zmianie ulega rozwiązanie pomieszczenia serwerowni według 
załączonego rysunku – załącznik NR 7h. Trasa prowadzenia podłączenia 
serwerowni nie jest w zakresie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 
przewidzieć miejsce na prowadzenie trasy podłączenia serwerowni.
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