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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 

 

1. Prosimy o  udostępnienie schematu technologicznego pompowni wody lodowej dla 

chłodnic wentylatorowych hali i szklarni. 

Odp. Zamawiający nie posiada schematu technologicznego, nowa instalacja będzie 
zasilana z istniejącej instalacji, należy wykonać podejście pod instalacje i zakończyć 
na wejściu do szklarni.  
 
 

2. Prosimy o udostępnienie karty doboru urządzenia do odgazowania próżniowego 

instalacji wody lodowej. 

Odp. Do odgazowania próżniowego należy użyć urządzeń przeznaczonych do tego 

typu instalacji. 

3. Prosimy o przedstawienie jakiegoś przekroju przez nowoprojektowaną ścianę 

murowaną. Czy wyprowadzamy ją ponad poszycie dachu z uwagi na warunki p.poż.? 

Odp. Warstwy ściany Tynk c-w/Silikat 24/Tynk c-w. Wyprowadzenie ponad dach 

wydzielenia p.poż będzie na zasadzie wykonania ściany w odporności REI zgodnie z 

załącznikiem 1a. 

4. Czy w zakres wyceny wchodzą okna O2 i drzwi w osi K, jeżeli przegroda należy do 

hali istniejącej. 

Odp. Okna O2 i Drzwi w osi K należy ująć w ofercie z pominięciem odporności 

ogniowej. 

5. Pasmo świetlne AL7-ze względu na pomieszczenie serwerowni konieczna jest 

zmniejszenie długości? 

Odp. Tak, ze względu na pomieszczenie serwerowni należy zmniejszyć długość AL7 i 

dostosować się do ścian serwerowni. 

6. Prosimy o podanie informacji czy oferta ma zawierać wykonanie pionowego pasa 

EI60 na wysokości ściany p.poż z obu stron budynku? 

Odp. W ofercie należy wycenić dla osi 11 odległość wydzielenia przeciwpożarowego 

REI60 na długość 4m w stronę osi A od ściany REI60, dla osi 1 odległość wydzielenia  



 
 

 
2 

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. 

 

przeciwpożarowego EI60 na długość 2m w stronę osi A od ściany REI60. Drzwi w osi 

I-J/1 parteru i piętra w odporności EI60, Okno w osi H-I/11  w odporności EI30. 

7. O ile możliwe jest wykonanie części oddzielenia p.poż w osi I/4-11 (ściana murowana 

przechodzi w strop REI60 oparty na belkach HEA 180) w postaci obudowy, nie mamy 

wiedzy odnośnie konstrukcji szklarni w osi I/1-4 na granicy stref, a co za tym idzie 

możliwości zabezpieczenia konstrukcji do wymaganej REI 60. 

Odp. Konstrukcja szklarni jest poza zakresem Wykonawcy, ze względu na późniejszy 

montaż szklarni po stronie projektu szklarni jest dostosowanie się w zakresie 

warunków p.poż. 

8. Nawiązując do pkt. 2 – proszę o potwierdzenie, że oferta ma zawierać 

zabezpieczenie p.poż konstrukcji stalowej słupów hali istniejącej (które znajdą się w 

oddzielnej strefie, za ścianą p.poż.), a także konstrukcji stalowej stropu na belkach 

HEA180 oraz słupów hali w osi I będących konstrukcją nośną R60 dla obudowy EI60? 

Odp. Tylko przejścia przez ścianę wydzielenia p.poż podlegają uszczelnieniu w 

odporności EI60. Konstrukcja stalowa istniejąca nie wymaga zabezpieczenia p.poż. 

W ofercie należy zawrzeć warianty: bez zabezpieczenia konstrukcji istniejącej oraz z 

zabezpieczeniem konstrukcji istniejącej R60. 

9. Witryna AL3 znajdzie się w strefie pasa EI60, proszę o potwierdzenie, że oferta ma 

zawierać AL3 w odporności EI30? 

Odp. W ofercie należy przyjąć witrynę AL3 w odporności EI30 w osi 11/H-I, pozostałe 

AL3 pozostają bez zmian. 

10. W związku z tym że w promieniu 5 m od linii ściany p.poż znajdować się będą 

świetliki, ściana p.poż. musi być wyprowadzona ponad ich górną krawędź. Zmianie 

ulegnie odwodnienie dachu na odcinku ~25m. Czy oferta ma zawierać także 

wykonanie odwodnienia podciśnieniowego? 

Odp. W ofercie należy skrócić świetliki dachowe w pasie 5m od wydzielenia p.poż. 

Jako wariant należy wycenić odwodnienie podciśnieniowe na odcinku. 

11. Prosimy o informację w sprawie ściany w osi 1/J-K według uzupełnienia nr 7 nie 

demontujemy tej ściany a co w tym przypadku z bramami – 3szt. i drzwiami 1 szt.  

Odp. Bramy i drzwi w osi 1/J-K należy zdemontować i wykonać wypełnienie 

dostosowane do istniejącej ściany. 

12. Czy ściana murowana REI 60 w osi J/1-11 ma być malowana farbą lateksową 

zmywalną? 

Odp. Tak, w ofercie należy zawrzeć wycenę malowania obustronnego farbą 

lateksową zmywalną. 
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13. Prosimy o informację czy drzwi w osi 1/I-J o symbolu D7 parter i B7 piętro mają być 

o odporności p.poż.  

Odp. Tak, drzwi w osi I-J/1 parteru i piętra należy wycenić w odporności EI60. 

14. Czy nowe bramy p.poż. EI30 – 3,65x3,5m mają być opuszczane pionowo 2 

skrzydłowa czy przesuwne poziomo 1 skrzydłowa. 

Odp. W ofercie proszę przyjąć dwa warianty wyceny. 

15. Proszę o informację, które ściany, słupy i sufity mają być wykonane z paneli 

aluminiowych na rzutach i przekrojach brak takiej informacji. Brak opisu i rysunków 

technicznych w jaki sposób mają być mocowane do płyt warstwowych i słupów 

konstrukcji. 

Odp. Słupy konstrukcyjne należy obudować panelami aluminiowymi w części 

laboratorium (na całej wysokości). 

16. Czy witryna aluminiowa AL6 i AL7 będą bez odporności p.poż.? 

Odp. Witryna AL7 pozostaje bez zmian. W ofercie należy uwzględnić dwa warianty 

AL6 w odporności EI30 oraz wariant pełnej ściany murowanej z pominięciem AL6. 

 

17. Ponadto, Zamawiający informuje o wprowadzonych zmianach dotyczących zmiany 

konstrukcji powierzchni brukowych dla najazdu pod doki i parkingu po 2giej stronie 

drogi w zakresie: 

 

1. Kostka brukowa – 8cm, 

2. Podsypka – 3cm, 

3. Chudy beton na kruszywie łamanym – 20cm, 

4. Stabilizacja 5 MPa – 20cm. 

 


