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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 

1. Czy posiadają Państwo pozwolenie na budowę ? Jeśli tak prosimy o udostępnienie. 

Odp. Przed rozpoczęciem prac montażowych Zamawiający będzie posiadał 
pozwolenie na budowę. 

 

2. Wg dokumentacji przetargowej występuje jeszcze w architekturze rys. Elewacja 

frontowa kolorystyka. Prosimy o udostępnienie.  

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. Elewacja jest zaproponowana z kilku kolorów które nie są oznaczone na elewacjach. 

W związku z tym iż są to kolory niestandardowe proszę o podanie ilościowego lub 

procentowego udziału płyt warstwowych danego koloru w elewacja 

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. 

 

4. Brama B7 czy będzie ona użytkowana w sposób ciągły czy jako brama PPOŻ będzie 

zamknięta na wypadek pożaru. 

Odp. Brama B7 będzie użytkowana w sposób ciągły. 
 

5. Prosimy o zestawienie elementów, profili hali istniejącej do zabezpieczenia PPOŻ na 

R60 

Odp. Należy przyjąć wartości w ścianach wzdłużnych profile IPE330 (~350mb profilu 
IPE330, ~86mb profilu 1/2IPE330) i słupy IPE160 (~27mb), w szczytach HEA180 
(~18mb). Założenia proszę przyjąć z 10% zapasem. 
 

6. Prosimy o rysunek kotłowni, w przedmiarach należy podać cenę uruchomienia 

kotłowni, pompy, zawory regulacyjne, wymienniki a z dokumentacji  udostępnionej 

nie ma możliwości wyceny tych prac 

Odp. Kotłownia będzie zlokalizowana w sąsiednim budynku i nie jest objęta 
zakresem niniejszego postępowania. Należy podać koszt uruchomienia węzłów 
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cieplnych. Na potrzeby obliczeniowe oraz przygotowania ofert dobrano pompy wg 
kart zgodnie z UZUPEŁNIENIEM NR3).  

 

7. Prosimy o przekazanie kompletnego PZT obrazującego zadanie i sąsiednie budynki 

wraz z sieciami i przyłączami branży sanitarnej – przyłącze CO 

Odp. Sąsiadujący obiekt jest jeszcze nie zakończony, wyjścia połączeń należy 
wyprowadzić zgodnie z projektem. 

 

8. Badania sondą nie są tożsame z badaniami geologicznymi. Jeśli ich niema proszę o 

określenie rodzaju gruntu, glina , piasek, namuł rzeczny ……?? 

Odp. Biuro projektowe korzystało z badań z projektu istniejącej hali. Informacje na 
temat gruntu zawarte są w opisie technicznym konstrukcji do PB. 
 

9. Proszę o podanie szczegółowego schematu posadzki w architekturze warstwa g to 

jako posadzka jest beton zbrojony przetarty na gładko gr 18 cm. Większość posadzki 

na parterze jest w technologii ogrzewania podłogowego. Prosimy o detal tego 

rozwiązania. Czy wg założeń projektu rurki z czynnikiem grzewczym maja być 

zatopione w gr 18 cm.   

Odp. Ofertę należy złożyć zgodnie z założeniem projektowym. 
 

10. W przekroju warstw d jest poprawność i orurowanie podłogówki jest w szlichcie 7 

cm.  

Odp. Ofertę należy złożyć zgodnie z założeniem projektowym. 
 

11. Jeżeli jest możliwość to prosimy o zestawienie profili konstrukcji stalowej do 

zabezpieczenia PPoż  R60 na budowie lub projekt konstrukcyjny zrealizowanej hali 

ze wskazaniem elementów do zabezpieczenia. 

Odp. Należy przyjąć wartości w ścianach wzdłużnych profile IPE330 (~350mb profilu 
IPE330, ~86mb profilu 1/2IPE330) i słupy IPE160 (~27mb), w szczytach HEA180 
(~18mb). Założenia proszę przyjąć z 10% zapasem. 
 

12. W ostateczności czy możliwa jest wizyta na budowie celem wykonania pomiarów 

profili z natury ( tj. czy będzie osoba kompetentna która wskaże przedstawicielowi 

firmy PPOŻ elementy do zabezpieczenia). 

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania wizji lokalnej po wcześniejszym 

umówieniu. 

 

13. Czy dopuszczalne jest wykonanie świetlików łukowych zamiast płaskich ze względu 

na mały spadek i możliwości poprawnego uszczelnienia świetlików (brak gwarancji) 

obydwu dachów. 

Odp. Inwestor dopuszcza zmianę świetlików płaskich na łukowe. 



 
 

 
3 

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. 

 
 
 
 

14. W świetle odpowiedzi uzupełnienie 3 pkt. 32.8 prosimy o potwierdzenie, iż z oferty 

należy wyłączyć  obszar szklarni : wg dokumentacji elektrycznej PW-E-13 – koryta 

kablowe, PW-E-15 – oświetlenie, okablowanie, gniazda, i tablice? 

Odp. Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

15. Czy w pomieszczeniach na piętrze należy uwzględnić wykończenie płyty warstwowej 

(np. poprzez obudowy g-k)? 

Odp. W ofercie należy przyjąć rozwiązanie projektowe tj. obudowy z paneli 
aluminiowych. 
 

16. W jaki sposób należy wykończyć połączenie ścian z płyt warstwowych z posadzką 

(gres)? Prosimy o detal rozwiązania. 

Odp. Należy przyjąć rozwiązania typowe dla wybranego producenta płyt. Prace 
należy wykonać zgodnie z technologią. 
 

17. Prosimy o podanie sposobu wykończenia posadzki w szklarni testowej (wykończenie 

płytkami, czy tylko zatarcie betonu?) 

Odp. Posadzkę w szklarni testowej należy zakończyć na zatartym betonie. 
 

18. W części dachu między osiami J-K płyta ma gr.16cm. Wełna mineralna tej grubości 

nie spełnia warunku izolacyjności na 2017r,  U=0,18. Warunek spełnia dopiero 

grubość 24cm, (co chyba nie ma większego sensu ze względu na ciężar..?). Pytanie, 

czy można zamiast płyty w wełną 16cm użyć do pokrycia płyty z PIR/PUR (tak, jak 

dla części dachu w osiach I-J)? 

Odp. Na obecny moment Wycenę należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 

19. Dotyczy kolorystyki płyt. W odpowiedziach Inwestora (pyt. nr 2) znajduje się 

informacja, że należy zastosować płyty w kolorystyce RAL 1013,1014 i 1015. Czy 

Inwestor może uszczegółowić dokumentację o opis, gdzie dokładnie jaki kolor płyty 

ma się znaleźć? 

Odp. Płyty elewacyjne istniejącego budynku są w jednym kolorze (jasny beż). 
Zamawiający w odpowiedzi podał paletę kolorów pasujących do zastosowania. 
Konkretny kolor zostanie wybrany na miejscu po dopasowaniu do istniejącego 
budynku.  
 

20. Dot. Odpowiedzi na pytanie nr 29 (Uzupełnienie 3) – odpowiadają Państwo, że 

instalację ciepła technologicznego zasilającą kurtynę powietrzną i centralę  
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wentylacyjną należy ująć w ofercie, a projekt nie zawiera tego zakresu robót (trasy 

rurociągów ze średnicami, doboru armatury itp.). Prosimy uzupełnić projekt. 

Odp. Zgodnie z projektem wykonawczym kurtyna powietrzna została wyłączona z 
zakresu dostawy  
 

21. Prosimy o podanie grubości środnika i półek ram istniejących konstrukcji stalowych 

potrzebnych do wykonania poprawnej wyceny zabezpieczenia przeciwpożarowego 

R60. 

Odp. Należy przyjąć wartości w ścianach wzdłużnych profile IPE330 (~350mb profilu 
IPE330, ~86mb profilu 1/2IPE330) i słupy IPE160 (~27mb), w szczytach HEA180 
(~18mb). Założenia proszę przyjąć z 10% zapasem. 
 

22. Czy odprowadzenie wody deszczowej z dachu szklarni wchodzi w zakres przetargu? 

Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie projektu.  

Odp. Odprowadzenie wody deszczowej z dachu szklarni nie wchodzi w zakres 
dostawy. 
 

23. Zgodnie z projektem instalacji grzewczej: „przyłącze pod systemowe ogrzewanie 

szklarni wg. Dostawcy”. Czy ten zakres prac należy ująć w ofercie? Jeśli tak to prosimy 

o uzupełnienie projektu. 

Odp. Ogrzewanie szklarni jest tylko w zakresie wykonania instalacji 
podposadzkowej i przyłącza pod systemowe ogrzewanie szklarni. Pozostały zakres 
jest wyłączony z zakresu Wykonawcy.  
 

24. Prosimy o podanie jaki zakres prac instalacji wodno-kanalizacyjnej laboratorium 

należy ująć w ofercie. Czy wyceniać tylko podejścia dopływowe do baterii i 

odpływowe od urządzeń? Jeżeli w zakres oferty mają wchodzić urządzenia 

laboratorium (np. zlewy, baterie) to prosimy podać zestawienie, standard urządzeń.  

Odp. W ofercie należy ująć podejścia pod urządzenia.  
 

25. Dotyczy windy osobowo-towarowej: jakie są wymagane wymiary wewnętrzne 

kabiny dźwigu? 

Odp. Wymiary dźwigu należy przyjąć zgodnie z projektem architektury.  
 

26. Dotyczy windy osobowo-towarowej: jaka będzie jednorazowa porcja załadunku 

dźwigu? 

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

27. Dotyczy windy osobowo-towarowej: jaka jest wymagana minimalna szerokość drzwi 

kabiny dźwigu? 
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Odp. Wymiary dźwigu należy przyjąć zgodnie z projektem architektury, szerokość 
drzwi należy przyjąć możliwie największą do wykonania w stosunku do wielkości 
kabiny.  

 
28. Prośba o podanie parametrów oraz producenta dobranego wymiennika. 

Odp. Zgodnie z dokumentacją: Parametry zasilania po stronie przyłącza 90/70 C, po 
stronie ogrzewania podłogowego 40/30 C. 
 

29. Prośba o podanie wielkości oraz ciśnienia dobranego naczynia przeponowego. 

Odp. Do obliczeń przyjęto naczynie przeponowe zgodnie z załącznikiem 1a. 
 

30. Prosimy o podanie parametrów kurtyny powietrznej. 

Odp. Kurtyna nie występuje w Projekcie Wykonawczym ze względu na 
projektowany budynek biurowy. Proszę pominąć wycenę kortyny powietrznej. 
 

31. Wg opisu instalację chłodu należy ją wykonać w systemie zaprasowywanym prośba 

o informację w jakiej technologii należy wykonać orurowanie powyżej średnicy 108 

mm. 

Odp. Zgodnie z dokumentacją rury większych średnic zostały zaprojektowane w 
systemie zaprasowywanym INOX. Projekt dopuszcza zastosowanie dostępnych na 
rynku rozwiązań zamiennych pod warunkiem zachowania średnic nominalnych. 
 

32. Prośba o określenie typu izolacji  chłodu oraz ogrzewania. 

Odp. Przewody wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku należy zaizolować 

otulinami z pianki kauczukowej k-Flex ST/SK następujących grubości: 

 

· dla rur o średnicy wewnętrznej do DN20 mm - grubość izolacji 10 mm, 

· dla rur o średnicy wewnętrznej od DN20 do DN40 mm - grubość izolacji 15 mm, 

· dla rur o średnicy wewnętrznej od DN40 do DN100 mm - grubość izolacji równa 

połowie średnicy wewnętrznej rury, 

· dla rur o średnicy wewnętrznej ponad DN100mm - grubość izolacji 50 mm. 

Na rurociągach grzewczych wykonać izolacje w płaszczu (stalowym lub 
aluminiowym) zachowując grubości 

            Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wew. rury 
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4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania 
przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 
Przewody  i armatura  wg poz. 1 -4, 
przechodzące przez ścianę lub strop, 
skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

 
 

33. Czy doprowadzenie sieci cieplnej jest w zakresie wykonawcy ? – jeżeli tak to prośba 

o uzupełnienie dokumentacji 

Odp. Węzeł cieplny i doprowadzenie zasilania z istniejącej sieci jest poza zakresem 
projektu dla budynku CBR jest poza zakresem Wykonawcy.  
 

34. Czy należy wycenić zasilenie budynku w energię z istniejącej stacji ST9 oraz wycenić 

rozwiązanie usunięcia kolizji z kablem średniego napięcia, które są opracowane 

zgodnie z rysunkiem PB-E-01 (nie ma go w dokumentacji). Czy wycena jest poza 

zakresem? 

Odp. W ofercie należy zawrzeć podłączenie do stacji ST9, usunięcie kolizji jest poza 

zakresem Wykonawcy. 
 

35. Proszę o sprecyzowanie zapisu dotyczącego wykończenia pomieszczeń biurowych w 

części CBR dotyczy posadzki; pomieszczenie nr 3 – „Biuro przy laboratorium” – na 

rzucie architektury jest „gres” a w załączniku Nr 2 – Wzór kontraktu (załącznik Nr 7 

strona 37, wiersz „Wykończenie posadzek” jest zapis wykładzina dywanowa lub PCV. 

Odp. W ofercie należy przyjąć wykończenie płytkami „gres”. 
 

36. Prosimy o informacje co wchodzi w zakres wykonania serwerowni po stronie 

wykonawcy np. (kontrola dostępu, klimatyzacja, monitoring, podłoga podniesiona – 

załącznik Nr 5 wytyczne do zaprojektowania serwerowni). 

Odp. Zgodnie z UZUPEŁNIENIEM NR 3 Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

jedynie wygrodzenie pomieszczenia serwerowni w zakresie wykonania ścian, drzwi, 

stropu, bez wykończenia posadzki(pozostawić niewykończony strop), wykonać trasę 

dla kabli podłączających serwerownię (zgodnie z załącznikiem 1c do uzupełnienia nr 

3) oraz uzyskać  pozwolenie budowlane zamienne w tym zakresie.  
 

37. Przypominamy, iż w UZUPEŁNIENIU NR3 wprowadzono zmiany elektryczne w 

zakresie: Rezygnacja z TE3 wraz z kablem zasilającym, pozostawienie koryta do 

prowadzenia kabla. W niniejszym Uzupełnieniu zmianie uległa tablica TE4. 

Zamawiający przekazuje w załączeniu aktualną dokumentację tablicy TE4 

stanowiącą załącznik 1b. 


