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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 1 

Zmianie ulega ostateczny termin składania ofert. Zostaje on wydłużony  
i przeniesiony z dnia 31.01.2017r. na dzień 07.02.2017r. 

 

1. W uzupełnieniu nr 3  w pkt 33.1 było napisane, że rezygnujemy z tablicy TE3 wraz z 

kablem zasilającym, natomiast w uzupełnieniu numer 5 w załączniku 1b Elektryka 

REWIZJA 1 są schematy do tej tablicy. Czy należy zrezygnować z tablicy TE3 czy należy 

ją jednak wycenić? 

Odp. Ofertę należy wykonać zgodnie z projektem REWIZJA 1 z uzupełnienia NR 6. 

 

2. W uzupełnieniu nr 4 pytanie 37 jest napisane, że zmiennie ulega tablica TE4, 

natomiast w załączniku 1b - opisie -Rewizja projektu wykonawczego jest napisane, 

że zmienia się wyposażenie tablicy TE3, zaś TE4 ma tylko zmianę lokalizacji. Której 

tablicy TE3 czy TE4 wyposażenie ulega zmianie? 

Odp. Zmianie ulega wyposażenie TE3. Ofertę należy wykonać zgodnie z projektem 
REWIZJA 1 z uzupełnienia NR 6. 

 

3. W związku z przeniesieniem i zmianą przeznaczenia tablicy TE3 oraz likwidacją 

obwodów oświetleniowych i klimatyzacyjnych w pomieszczeniu nr 2 (według 

dokumentacji elektrycznej rew1, uzupełnienie 6), prosimy o informację czy należy 

wykluczyć z wyceny dostawę opraw HSE NXT II 1000W oraz czy należy dostarczyć 

nową tablicę TE3? 

Odp. W ofercie należy wykluczyć dostawę  i wycenę opraw HSE NXT II 1000W. W 
ofercie należy zawrzeć zmianę dotyczącą TE3. Ofertę należy wykonać zgodnie z 
projektem REWIZJA 1 z uzupełnienia NR 6. 

 

4. Prosimy o informację w sprawie bramy G7 pożarowej EI30 opuszczanej według 

„Uzupełnienia Nr 6 załącznik Nr 1 odpowiedz na pytanie nr 4 - „Odp. Brama G7 

będzie użytkowana w sposób ciągły”, według dostawców brama pożarowa nie może 
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być używana w sposób ciągły, może być cały czas otwarta a na wypadek pożaru 

będzie się zamykała. Prosimy o przedstawienie poprawnego rozwiązania.  

Odp. Zgodnie ze zmianą koncepcji wydzielenia p.poż, Zamawiający informuje, że w 
nowym rozwiązaniu będą zastosowane bramy zamykane tylko w trakcie pożaru – 
załącznik 1a. 
 

 

5. Prosimy o informację w sprawie obudowy pomieszczeń na piętrze czy mają być z 

płyty warstwowej stalowej czy z paneli aluminiowych jeśli z paneli aluminiowych 

prosimy o specyfikację techniczną. 

Odp. W ofercie należy wycenić panel aluminiowy o grubości 0,2 cm, łatwo-
zmywalny, odporny na wysoką temperaturę, wodę, tłuszcz i brud, 

 

6. Ponadto, Zamawiający informuje o wprowadzonych zmianach dotyczących zmiany 

strefy wydzielenia przeciw pożarowego w zakresie: 

 

PARTER: 

1. Murowana ściana REI 60 w linii ściany starej w osi J(boczna ściana istniejącej hali 

do rozbiórki) – załącznik 1a, 

2. 2 x brama P.poż EI30 zamykana tylko w trakcie pożaru szer. 3,65 wys. 3,5m 

(usytuowanie zgodnie z rysunkiem) – załącznik 1a, 

3. Ściana REI tynkowana 2stronnie tynk cementowo-wapienny – załącznik 1a, 

4. Wykonanie zabezpieczenia p.poż dla konstrukcji istniejącej w osi (o ile będzie  

takie wymaganie), 

5. Brak potrzeby rozbiórki dachu istniejącej hali, 

6. Brak potrzeby wykonania ściany REI w osi K – graniczącej Hala/Produkcja, 

7. Brak konieczności wykonania drzwi i okien w odporności REI okien i drzwi w osi 

K, 

8. Brak potrzeby wymiany ścian w REI od osi J do K / 1 i 11, 

 

PIĘTRO: 

1. Murowana ściana wyciągnięta pod sufit istniejącego dachu hali – załącznik 1a, 

2. Drzwi p.poż na pomoście technicznym – załącznik 1a, 

3. Drzwi p.poż do podestu w osi J/11 – załącznik 1a, 

4. Drzwi p.poż do pomieszczenia laboratorium – załącznik 1a, 
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5. Wykonanie zabezpieczenia p.poż dla konstrukcji istniejącej w osi (o ile będzie  

takie wymaganie), 

6. Brak potrzeby rozbiórki dachu istniejącej hali, 

7. Brak potrzeby wykonania ściany REI w osi K – graniczącej Hala/Produkcja, 

8. Brak konieczności wykonania drzwi i okien w odporności REI okien i drzwi w osi 

K, 

9. Brak potrzeby wymiany ścian w REI od osi J do K / 1 i 11, 

 

DACH: 

Rezygnacja z nowych świetlików w osi J-K, pozostaje świetlik istniejący – załącznik 

1a, 

Po stronie Wykonawcy pozostaje: 

1. Wykonanie projektu zamiennego w zakresie wprowadzonych zmian,  

2. Wprowadzenie wszelkich zmian koniecznych do zrealizowania zadanej zmiany, 

3. Uzgodnienie w zakresie wymaganym do realizacji p.poż itp., 

4. Wykonanie projektu konstrukcyjnego dla zadanej zmiany, 

5. Zaprojektowanie i wykonanie ławy fundamentowej w zakresie zmiany, 

 

 


