
 

Wschowa, 10.03.2014r. 
 

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi postępowania na:  

Budowę zakładu wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu 

Pakiet 1 – hala produkcyjna stalowa 

przesyłamy listę aktualnych pytań oraz odpowiedzi:  

 

1. Czy w zakres prac wchodzi wykonanie jedynie stanu surowego dla części socjalnej 
(szatnia ze stołówką) czy również prace wykończeniowe w tej części? Jakie 
parametry mają spełniać materiały wykończeniowe? 

Odpowiedź: Pomieszczenie socjalne należy wykonać w formule zaprojektuj – wybuduj. 
Poglądowy rysunek w tym zakresie z określoną całkowitą wysokością, długością 
i szerokością znajduje się na stronie internetowej pn. „Szatnia z stołówką – 
Arkusz 1”. W zakresie prac znajdują się: 

 fundamenty pod konstrukcje stalowe podtrzymujące strop, 
 konstrukcje stalowe podtrzymujące strop, 
 strop filigranowy lub gęsto żebrowy, wylewany na blasze stalowej o wysokiej fali, 
 schody stalowe lub żelbetowe wraz z balustradą,  

Wypełnienie ścian, ścianki działowe , przeszklenia, drzwi, instalacje elektryczne, 
sanitarne itd. nie wchodzą w zakres zadania 

2. Czy ściany wewnętrzne w pomieszczeniach socjalnych również będą poza zakresem 
wyceny? 

Odpowiedź: Ściany wewnętrzne pomieszczenia znajdują się poza zakresem wyceny. 

3. Czy mogę prosić o określenie ilości, wymiarów przeszkleń dla pomieszczeń 
socjalnych?  

Odpowiedź: Przeszklenia znajdują się poza zakresem wyceny. 

4. Czy w wycenie należy uwzględnić zastosowanie sufitów podwieszanych? 

Odpowiedź: Nie należy uwzględniać.  

5. Czy potwierdzenie wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej należy dołączyć 
w oryginale czy kopii? 

Odpowiedź: Do oferty proszę dołączyć oryginał gwarancji, najlepiej w formie odrębnego 
dokumentu nie spiętego z resztą.  

6. Proszę o potwierdzenie, że usunięcie warstwy humusu nie jest objęte zakresem 
zapytania  ofertowego nr 2. 

Odpowiedź: W celu uniknięcia komplikacji powstających na styku prac, wykonawca hali 
powinien również wykonać: 



 

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) około 50 cm na hałdę 
 stabilizacja 30 cm kruszywo łamane  
 profilowanie i zagęszczenie podłoża do G1 
 podkład betonowy „chudziak” 10 cm z betonu C 20 

7. Proszę o wyjaśnienie zdania mówiącego, że zadanie polega na wybudowaniu hali 
produkcyjnej stalowej łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

Odpowiedź: Wykonawca hali powinien wykonać wszystkie prace wchodzące w zakres zadania 
należycie. Wykonawca powinien wykonać swoje prace tak, aby późniejsze 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie zostało zablokowane ze względu na 
błędy, niedociągnięcia w jego pracach. 

8. Proszę o informację jaki spadek dachu przyjąć do wyceny. Na rzucie dachu i 
przekroju jest mowa o 2%, dla świetlików minimalny spadek to 6%. 

Odpowiedź: Należy przyjąć spadek dachu na poziomie 2 %. 

9. Ściany w układzie pionowym czy poziomym? Rozstaw ram co 12m ze słupkiem 
pośrednim co 6m nadaje się najlepiej pod układ poziomy. Możemy wtedy 
zrezygnować z rygli ściennych. 

Odpowiedź: Akceptujemy również płyty w układzie poziomym. Jednocześnie zmianie w tym 
zakresie ulegają „Wymagania techniczne”. 

10. Czy dopuszcza się w środkowych rzędach słupów stężenia pionowe uniemożliwiające 
komunikację? 

Odpowiedź: Nie dopuszczamy. 

 

Niniejszy dokument stanowi integralny element postępowania ofertowego. 

 

 

 

   

 

 

 


