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Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum badawczo rozwojowym do badań nad 
innowacyjnymi metodami upraw roślin szklarniowych z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr 407/19, 

5273/2, 5273/3, 5273/4, 5273/5, 5273/6 ul. Zielona 48, 08-540 Stężyca, gm. Stężyca, woj. lubelskie – branża 
budowlana w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi 

metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” 

 

Zamawiający informuje, iż zmianie ulegają terminy realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

 

• Budowa i uruchomienie – 31.12.2017 r. 

• Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie – 31.01.2018 r. (pod warunkiem 

realizacji robót branży sanitarnej i elektrycznej – koordynowanych przez 

Zamawiającego).  

 

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert. 

 

• Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 18.07.2017 r., godz. 12:00. 

Sposób składania ofert pozostaje niezmieniony.  

 

Zamawiający informuje, iż zmianie uległa treść wzoru umowy, 

stanowiącego załącznik numer 4 do SIWZ cz. I. Aktualna wersja do 

pobrania.  

 

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w zakresie p.poż 

 

PARTER: 

1. Rezygnacja ze ściany p.poż w osi J/2-11, 

2. Rezygnacja ze stolarki p.poż w osi J/2-11, 

3. Zamknięcie ścianą p.poż strefy klatki schodowej w osiach H-J/1-2 ścianą EI60, 

4. Wyposażenie klatki w system automatycznego oddymiania, 

5. Montaż drzwi Aluminiowych do klatki schodowej 120/200 o odporności EI30 w osi I-J/2, 

 

PIĘTRO: 

1. Rezygnacja ze ściany p.poż w osi 4-11, 

2. Rezygnacja ze stolarki p.poż w osi 4-11, 

3. Zamknięcie obwodowe ścianą p.poż strefy klatki schodowej w osiach H-J/1-2 ścianą EI60, 

4. Wyposażenie klatki w system automatycznego oddymiania, 

5. Montaż drzwi Aluminiowych do klatki schodowej 120/200 o odporności EI w osi I-J/2, 



 
 

 
4 
 

Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum badawczo rozwojowym do badań nad 
innowacyjnymi metodami upraw roślin szklarniowych z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr 407/19, 

5273/2, 5273/3, 5273/4, 5273/5, 5273/6 ul. Zielona 48, 08-540 Stężyca, gm. Stężyca, woj. lubelskie – branża 
budowlana w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi 

metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” 

 

 

STREFY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ: 

1. E NRO – część jednokondygnacyjna Pomieszczenia Magazynowe, 

2. D NRO – część dwukondygnacyjna na oddzielnej konstrukcji (pomieszczenia na piętrze – 

laboratorium, serwerownia), 

 

INSTALACJE HYDRANTOWE I OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE: 

1. W obszarze części istniejącej montaż hydrantu p.poż wewnętrznego 33 – 1,5l/s 

2. W obszarze części rozbudowywanej montaż hydrantu p.poż wewnętrznego 33 – 1,5l/s 

3. W obszarze części szklarni montaż hydrantu p.poż wewnętrznego 33 – 1,5l/s 

4. Doprowadzenie instalacji wodociągowej do hydrantów, 

5. Dla wszystkich stref wykonać oświetlenie awaryjne ewakuacyjne o natężeniu 2 lux 

 

 


