
ODPOWIEDZI DO UWAG
 

 

1)      Przesyłany w załączeniu rysunek 601 nadal nie zawiera poprawnej treści – przedstawia 
elementy poz. 20.1 do20.8 a nie zbrojenie belek podwalinowych. Poprosimy o korektę.

 Wydana została rewizja rysunku 601 rev 2

2)      Rys nr 7 architektury „wykaz okien i bram” podaje:

ETAP I 15 klap dymowych – zgadza się z rysunkami

ETAP II 26 klap dymowych i 10 świetlików – rozbieżność z rysunkami piętra i dachu, które 
pokazują 11 klap dymowych i 14 świetlików.

Poprosimy o wytyczne, szczególnie o podanie wymaganej czynnej powierzchni oddymiania, jaką 
należy zapewnić w etapie I i etapie II. Chcielibyśmy zaproponować zastosowanie klap o czynnej 
powierzchni oddymiania 1,56 m2 dla jednej klapy – dlatego poprosimy o podanie Państwa 
wymagań dla czynnej powierzchni oddymiania każdego z etapów.
Etap I 15 szt. klap dymowych
Etap II 11 szt.  klap dymowych ( w sumie 26szt.)
Swietliki 14 szt. 
Powierzchnia czynna oddymiania 1,2%
 

3)      Czy możemy poprosić o przekrój przez wydzieloną strefę ppoż?

 Przesyłamy posiadany przekrój z archiwalnej części projektu 09016

4)      Poproszę o podanie pokrycia dachu strefy przeładunkowej.

Przekrycie płyty X-dek papa jak w hali

5) Czy możemy poprosić o podanie przyjętej przez projektanta długości wieńców – nie mogę 
się doliczyć zbrojenia z rys 602 w odniesieniu do rozplanowanych na rys 100 wieńców.

Wydano rewizje rysunków 100, 602
 

6)      Czy dla central wentylacyjnych na dachu należy przewidzieć dostęp przez pomosty 
techniczne pokryte np. karatami wema wkoło central, czy przewidują Państwo poruszanie się 
serwisantów wyłącznie po połaci dachu?

Nie są wymagane pomosty do central

7)      Czy możemy poprosić dla instalacji chłodu o uszczegółowienie wykazu maszyn i urządzeń z 
opisu technicznego?

Maszyny i urządzenia zawarte w projekcie
 



8)      Jakiego standardu białego montażu Państwo oczekujecie, czy podtynkowo, czy są jakieś 
konkretne wymagania w tym zakresie?
Biały montaż zgodnie z projektem, rozwiązania standardowe
 

9)      Poprosimy o odpowiedzi na pytania instalacyjne z załącznika.
Odpowiedzi poniżej
 

10)   Proszę o informację czy są jakieś roboty w zakresie branży elektrycznej związane z 
rozbiórkami i robotami zewnętrznymi? Widzę tam jeden kabel który jest likwidowany i układany 
po nowej trasie. Czy możemy poprosić o więcej informacji, co to za kabel (typ i przekrój).

Inwestor nie posiada inwentaryzacji określającej typ kabla. 

11) Proszę o potwierdzenie, że nie należy wyceniać żadnych instalacji nisko prądowych np. 
CCTV, sieć strukturalna - brak dokumentacji.

Dokumentacja nie przewiduje instalacji niskoprądowych.

Tak uwzględniono:
centrala do hali posiada słupki na których należy zamontować ramę – rama nieuwzględniona
centrala do pomieszczeń socjalnych – posadowienie bezpośrednio na dachu podstawy systemowe 
nie uwzględniono w projekcie
skraplacze – uwzględniono podstawy 

Odwodnienie systemowe z przeznaczeniem dla przemysłu spożywczego

Ciepło technologiczne będzie pochodziło od sprężarek. Zostały one ulokowane w istniejącym 
pomieszczeniu – wydzielona strefa w istniejącej hali

Ciepło technologiczne należy prowadzić bezpośrednio pod konstrukcją 

Insalację hydrantową należy prowadzić na wysokości 4m 

Czy w zestawieniu stali uwzględniono konstrukcje pod centrale wentylacyjne i skraplacze freonowe?

Prosimy o podanie rodzaju odwodnienia liniowego zaprojektowanego w rozbudowywanej części hali - 

rodzaj rusztu itp.

Prosimy o podanie ile m instalacji ciepła technologicznego należy doliczyć od istniejącej ściany hali do 

źródła ciepła z którego będzie czerpane ciepło technologiczne?

Prosimy o podanie rzędnych instalacji ciepła technologicznej w planowanej rozbudowie hali

Prosimy o podanie rzędnych instalacji hydrantowej w planowanej rozbudowie hali



Umywalaka musi mieć podłączenie wody zimnej ciepła z podgrzewacza.

Wody gruntowe poniżej poziomu posadowienia

Prosimy o potwierdzenie, że rury wodociągowe z PE będą prowadzone w części podposadzkowej 

Rury Z PE

Proszę o wskazanie ocieplenia ściany fundamentowej w osi 8
Ocieplenie murku w ścianie oddzielenia p.poż. wełną mineralną.

Prosimy o podanie poziomu wód gruntowych na terenie planowanej modernizacji infrastruktury 

zewnętrznej

Prosimy o odpowiedź czy umywalka na ścianie istniejącej hali jest podłączona czy należy uwzględnić 

podejście wody do tej umywalki wraz z podgrzewaczem ?



PYTANIE 1: Jakie należy wykonać wykończenie sufitów nad częścią magazynowo-produkcyjną?
Sufity z płyt X-DEK w pomieszczeniach plasterkowni 3 i 4 płyty warstwowe PU

PYTANIE 2: W rozdziale  2.5  Projektu Budowlanego Zamiennego drzwi w części biurowej  
określono jako płytowe drewniane. Czy dopuszczalne jest zastosowanie drzwi wykonanych z 
drewnianego ramiaka z wypełnieniem typu „plaster miodu” wykończonych laminatem czy muszą  
być wykonane z litego drewna ?

 W wycenie należy uwzglednić drzwi z litego drewna lub kompozytów np. MDF, HDF.

Oferent na etapie składania powinien przedłożyć wykaz przyjętych materiałów do wbudowania


