
 
 

Projekt pt. Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi 

metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój, 2014-2020. 

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 1 

Zmianie ulega ostateczny termin składania ofert. Zostaje on wydłużony  
i przeniesiony z dnia 28.01.2017r. na dzień 31.01.2017r. 

 

1. Prosimy o podanie obciążeń na posadzkę betonową w celu dobrania ilości zbrojenia 

rozproszonego. 

Odp. Obciążenia i przykładowa posadzka podane w załączniku 1a stanowiącego 
załącznik do niniejszego Uzupełnienia. 
 

2. W pliku CL+CBR Opis techniczny architektury.pdf na stronie 13 podpunkt SCIANY jest 

zapis „Narożniki ścian i obudów wykończone wyobloną listwą aluminiową” czy 

dotyczy to narożników na zewnątrz budynku czy wewnątrz budynku na wszystkich 

połączeniach płyt warstwowych (ściana – ściana, ściana – sufit, ściana – podłoga) 

Odp. Dotyczy to obudowy panelami aluminiowymi słupów  i okładzin wewnętrznych 
pomieszczenia pracowni i laboratorium CBR. 
 

3. Proszę o podanie z jakich materiałów mają być wykonane ściany i sufit w 

pomieszczeniu 3.1 -  Serwerownia. 

Odp. Zamawiający podał usytuowanie pomieszczenia, w zakresie Wykonawcy jest 
dobór materiałów i zaprojektowanie pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi 
normami. 
 

4. Brak opisu technicznego i rysunku jak ma być połączona nowa posadzka betonowa 

z istniejącą posadzką.   

Odp. Nie łączymy posadzek. Należy wykonać dylatację – ułożyć sznur dylatacyjny w 
nacięciu i uzupełnić silikonem trwale elastycznym. 

 

 

5. Prosimy o przekazanie karty doboru centrali wentylacyjnej firmy Klimor mającej 

stanowić załącznik przekazanego projektu wykonawczego. 
Odp. Odpowiedź zawarta jest w Uzupełnieniu NR 3. 
 

6. Prosimy o podanie modeli  dobranych chłodnic wentylatorowych firmy Geodhart 

oraz przekazanie kart doboru. 
Odp. Odpowiedź zawarta jest w Uzupełnieniu NR 3. 
 

7. Prosimy o podanie modeli dobranych pomp dla poszczególnych instalacji. 
Odp. Odpowiedź zawarta jest w Uzupełnieniu NR 3. 
 

8. Prosimy o udostępnienie SIWZ część III - wzór kontraktu 
Odp. Wzór kontraktu / umowy jest umieszczony na stronie przetargu. 


