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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” 

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 – branża budowlana  

oraz odpowiedzi. 

 

1. Czy przebudowa wodociągu poniżej zjazdu do doku załadunkowego (około 5x50mb) 

wchodzi w zakres przetargu? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie projektu i 

przedmiaru. 

Odp. Przebudowa wodociągu jest poza zakresem Wykonawcy. 

2. Na rysunku PZT zaznaczono zbiornik retencyjny, rozsączający (z zapisem: według 

odrębnego opracowania), separator. Czy wykonanie tych elementów jest w zakresie 

przetargu? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz przekazanie 

stosownego projektu. 

Odp. Zbiornik retencyjny jest poza zakresem Wykonawcy. 

3. Prosimy o potwierdzenie, że kanalizację sanitarną należy zakończyć budową studni 

(około 11m od budynku) bez odcinka do separatora tłuszczu i włączenia do sieci. W 

przeciwnym przypadku prosimy o uzupełnienie projektu oraz przedmiaru.  

Odp. Inwestor potwierdza zakres, kanalizację sanitarną należy zakończyć budową 

studni bez odcinku separatora tłuszczu i włączenia do sieci. 

4. Brak doboru urządzeń instalacji c.o.: wymiennik, pompy, zawory regulacyjne. 

Prosimy o uzupełnienie.  

Odp. Dobór urządzeń jest w zakresie Wykonawcy. 

5. Prosimy o podanie jaki zakres prac instalacji wod-kan laboratorium należy ująć w 

ofercie. Czy wyceniać tylko podejścia dopływowe do baterii i odpływowe od 

urządzeń? Jeżeli w zakres oferty mają wchodzić urządzenia laboratorium (np. zlewy, 

baterie) to prosimy podać zestawienie, standard urządzeń. W 

Odp. W pomieszczeniu laboratorium instalację wod-kan pod zlew i baterie należy 

zakończyć w ścianie zgodnie z projektem, zakończenie korkiem. W pomieszczeniu 

laboratorium urządzenia typu zlew i baterie są poza zakresem Wykonawcy. 

6. Czy odprowadzenie wody deszczowej z dachu szklarni wchodzi w zakres przetargu? 

Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie projektu.  

Odp. Odprowadzenie wody z dachu szklarni jest poza zakresem Wykonawcy. 

 

 

 


