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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:  

Dostawa szklarni testowej w ramach pozycji „Szklarnia testowa do analiz porównawczych 

z wyposażeniem” w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego w 

dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą 

roślin ozdobnych”oraz odpowiedzi. 

 

Załącznik nr 3 

1. W pkt. 8.3 zamawiający wymaga spełnienia przez wykonawcę udziału warunków w 

postępowaniu między innymi przez załączenie listy referencyjnej lecz nie precyzuje 

ile, referencji spełni powyższe wymagania. 

Odp. Minimalna wymagana liczba to 3 referencje zgodne z przedmiotem 
zamówienia. Zamawiający wymaga tylko listy referencyjnej. 
 

2. W cz. II SIWZ  pkt. 1 określającym przedmiot zamówienia, przez dostawę 

materiałów, rozumie się loco Stężyca?  

Odp. Zgodnie z pkt. 1 SIWZ cz.II dostawa na warunkach EXW zgodnie z Incoterms 
(odbiór u producenta). 
 

3. W tym samym punkcie przez dostarczenie dokumentacji, rozumie się projekt 

budowlany (złożeniowy) konstrukcji? 

Odp. Projekt budowlany dla całego obiektu łącznie ze szklarnią jest w posiadaniu 
Zamawiającego. Punkt dotyczy dokumentacji wykonawczej/złożeniowej. 
 

4. Czy Zamawiający posiada wszystkie zgodne z obowiązującymi przepisami 

pozwolenia na realizację ww. inwestycji? 

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

5. Czy Projektant Hali Centrum Badawczo Rozwojowego przewidział w projekcie 

konstrukcyjnym obciążenia konstrukcją szklarni? 

Odp. Tak, projekt był liczony wraz z obciążeniem szklarni. 
 

6. W pkt. 2 Cz. II SIWZ Specyfikacja  Techniczna  Zamawiający określa parametry 

konstrukcji: 

 „Podstawowe obciążenie od śniegu 1400 N/m2 

 Obciążenie od śniegu 800 N/m2” 
 

Prosimy o doprecyzowanie i rozwinięcie tych obu parametrów. 
 

Odp. Podstawowe obciążenie od śniegu jest określone przepisami, natomiast 
rzeczywiste obciążenie wynika z zastosowania współczynnika topnienia śniegu. 
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7. W pkt. 2 Cz. II SIWZ Specyfikacja  Techniczna  Zamawiający określa, iż konstrukcję 

powinna być powlekana elektrostatycznie. Czy Zamawiający rozumie to, jako 

ocynkowaną i malowaną proszkowo? Prosimy o określenie koloru malowania z 

palety RAL.  

Odp. Należy zastosować ocynk oraz malowanie proszkowe w kolorystyce bazowej 
RAL 1013, 1014 i 1015. Ostateczny RAL będzie dobrany po wyborze RAL płyt 
elewacyjnych. 
 

8. Jakie Zamawiający zamierza zastosować szyby? 

Odp. Szkło hartowane 3,8 – 4,2 grubości, szyba pojedyncza 
 

9. Proszę o udostępnienie rysunku ze szklarnią na dachu w wersji angielskiej.  
 

Odp. Rysunki ze szklarnią na dachu dostępne są w załączeniu do SIWZ cz.II. Nie 
dysponujemy wersją angielską.  
 


