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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 

Zmianie ulega ostateczny termin składania ofert.  
Zostaje on wydłużony i przeniesiony  

z dnia 07.02.2017r. na dzień 10.02.2017r. 
 

1. Na rysunku [załącznik 4] jest zaznaczony "obszar pomp free coling "- jakich pomp  to 

dotyczy? 

Odp. Obszar dotyczy istniejących pomp wbudowanych w grunt, które są poza 

zakresem oferty Wykonawcy. Przedmiotowy obszar pozostaje w miejscu 

istniejącym. 

 

2. W uzupełnienie Nr 3 - dołączona została karta doboru pompy CR 64-6 A-F-A-E-HQQE 

o mocy 37 kW i wydajności 51 m3/h  z przetwornicą częstotliwości CUE 3x380-500V 

IP 20 37 kW 73A/6 - na jakiej instalacji należy zamontować tę pompę i czy 1 pompę. 

Odp. Pompę należy zamontować na instalacji chłodu, ilość pomp 1szt.  

 

3. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14.02.2017 r. 
Przesunięcie pozwoli na dokładną analizę zakresu oraz wyjaśnień co pozwoli na 
złożenie konkurencyjnej oferty. 
Odp. Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 10.02.2017r.  

 

4. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O WYJAŚNIENIU UZUPEŁNIENIA 8 Pkt. 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 z zabezpieczeniem konstrukcji istniejącej R60. 

 

5.  ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O WYJAŚNIENIU UZUPEŁNIENIA 8 Pkt. 10:  
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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. 

Należy wycenić odwodnienie podciśnieniowe na odcinku. 

 

6. Ponadto, Zamawiający informuje o wprowadzonych uszczegółowieniach zmian       

      dotyczących zmiany strefy p.poż w zakresie: 

 

6.1. RZUT PARTERU: 

6.1.1. Bramy EI 30 x 2szt. otwierane do góry, (Z-1(rev.1) - załącznik 1a) 

6.2. RZUT PIĘTRA: 

6.2.1. Ściana w osi J-K/1 w konstrukcji REI 60 w warstwach: Tynk c-w/Płyta 

G-K/Wełna 10cm/Konstrukcja istniejąca, (Z-2(rev.1) - załącznik 1b) 

6.2.2. Ściana w osi 1-4/K w konstrukcji REI 60 w warstwach: Tynk c-w/Płyta 

G-K/Wełna 10cm/Konstrukcja istniejąca, (Z-2(rev.1) - załącznik 1b) 

6.2.3. Ściana w osi J.2.-K/4 w konstrukcji REI 60 w warstwach: Tynk c-

w/Ściana murowana silikat 12cm/Tynk c-w, (Z-2(rev.1) - załącznik 1b) 

6.2.4. Ściana  AL6 w osi J-J.2./4 w odporności EI 60, (Z-2(rev.1) - załącznik 

1b) 

6.2.5. Ściana w osi 1-14/J w konstrukcji REI 60 w warstwach: Tynk c-w / 

Ściana murowana silikat 24cm/Tynk c-w, (Z-2(rev.1) - załącznik 1b) 

6.2.6. Strop w osi J-K/1-4 odporność REI 60, (Z-4(rev.1) - załącznik 1d) 

6.2.7. Serwerownia – po wykonaniu zabezpieczeń p.poż należy zachować 

wymiar wewnętrzny 480cm x 480cm, 

6.3. RZUT DACHU: 

6.3.1. Zgodnie z wcześniejszymi uzupełnieniami, (Z-3(rev.1) - załącznik 1c). 

6.4. PRZEKRÓJ: 

6.4.1. Wykonanie ściany REI60 w osi I/1-14 do wysokości +10,88(wysokość 

istniejącej hali ((Z-4(rev.1) - załącznik 1d), 

6.4.2. Strop w osi J-K/1-4 odporność REI 60, (Z-4(rev.1) - załącznik 1d). 


