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Szczecin, dn. 16.04.2021 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

Dotyczy:  

zadania inwestycyjnego pn.:  

„Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj hali produkcyjno-magazynowej wraz z 

zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą techniczną, miejscami parkingowymi, 

drogami wewnętrznymi, zbiornikiem przeciwpożarowym, przepompownią, portiernią, wiatą na 

odpady, murami oporowymi, zewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej, gazu, elektroenergetyczną na działkach nr 1/8, 6/3, 6/5, 6/6, 9 w 

Gryficach.” 

Zamawiający – ROCA POOL-SPA Sp. z o. o. ul. Wyczółkowskiego 20 44-109 Gliwice 

Inwestor zastępczy - NBQ Sp. z o. o. niniejszym przekazuje treść pytań i odpowiedzi zadanych przez 

Oferentów w postępowaniu: 

 

1. PYTANIE: Czy należy do obliczeń koniecznie przyjąć obciążenie instalacjami na dach 

zaproponowane w opisie konstrukcji, gdyż wydaje się być sumarycznie bardzo duże? Łącznie to: 

50kg/m2 (podstawowe) + 30kg/m2 (rezerwa Inwestora) + 30kg/m2. (fotowoltaika). Łącznie 

110kg/m2 konstrukcji i blachy trapezowej. Prosimy o potwierdzenie. 

 ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy. 

  

2. PYTANIE: Czy dopuszcza się zmianę spadków dachu? np. z 3% do 2%. 

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszcza się. 

 

3. PYTANIE: Czy dopuszcza się podniesienie kalenicy lub obniżenie attyki?  

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszcza się. 

 

4. PYTANIE: Czy dopuszcza się zmianę kształtu i kierunku konstrukcji stalowej? 

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszcza się. 

 

5. PYTANIE: Czy słupy na obiekcie mogą być żelbetowe? 

ODPOWIEDŹ: Na tym etapie zgodnie z PFU. 

 

6. PYTANIE: Czy Inwestor dopuszcza zmianę konstrukcji stalowej na żelbetową prefabrykowaną 

lub z drewna klejonego? 

 ODPOWIEDŹ: Istnieje taka możliwość, jednak bez zmiany walorów użytkowych obiektu. 

Ewentualne propozycje w tej mierze należy załączyć w ofercie jako wariant opcjonalny, w 

uzupełnieniu wariantu podstawowego wynikającego z zapytania ofertowego. 
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7. PYTANIE: Czy konstrukcja osi skrajnej przy rozbudowie ma być przygotowana od razu pod 

rozbudowę? czy słupy mają być przygotowane na obciążenie podwójne od dwóch naw obu hal? 

I czy słupy pośrednie w tej osi mają zostać na wypadek rozbudowy, czy mają być 

zdemontowane? 

 ODPOWIEDŹ: Konstrukcje osi skrajnej należy przygotować pod rozbudowę.  

  

8. PYTANIE: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że płytki podłogowe, ścienne oraz armatura 

sanitarna - dostawa - jest po stronie Zamawiającego, natomiast Oferent wycenić powinien tylko 

montaż danych elementów? 

 ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy. 

  

9. PYTANIE: Prosimy Zamawiającego o informację czy ściana oddzielenia przeciwpożarowego 

oddzielająca halę magazynową i produkcyjną ma być wykonana jako ściana murowana czy też 

ściana z płyt warstwowych? 

 ODPOWIEDŹ: Murowana – zgodnie z koncepcją wielobranżową. 

  

10. PYTANIE: W udostępnionych warunkach technicznych ZUK nakazano wykonać przyłącze z rur 

średnicy 50mm. Ta średnica nie jest wystarczająca. To samo dotyczy wodomierza DN15. W 

opisie zaprojektowano układ wodomierza DN25. Taka średnica jest niedopuszczalna na ten 

zakres. Prosimy o wyjaśnienia. 

 ODPOWIEDŹ: Należy wykonać zgodnie z projektem który zostanie przygotowany i uzgodniony 

przez Wykonawcę. Ewentualna zmiana uzgodnień i warunków leży po stronie Wykonawcy. 

  

11. PYTANIE: Czy Zamawiający posiada zgody na wykonanie projektowanej sieci gazowej w 

niedawno wykonanej drodze wojewódzkiej (ul. M. Piłsudskiego), która jest na gwarancji i Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Koszalinie nie wyrazi zgody na wykonanie tej sieci w takiej formie. 

 ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie posiada zgody. Warunki przyłączenia w trakcie zmiany. 

 

12. PYTANIE: Prosimy o wskazanie na planie zagospodarowania terenu lokalizacji złącza kablowego 

SN w celu określenia przebiegu linii kablowej SN.  

ODPOWIEDŹ: Lokalizacja do ustalenia na etapie PB po uzgodnieniach z ENEA. 

 

13. PYTANIE: Jaki jest podstawowy okres gwarancji, skoro Zamawiający wymaga podania jako opcji 

osobnej kwoty na gwarancje 60 miesięcy?  

 ODPOWIEDŹ: Zgodnie z punktem 7.6. zapytania ofertowego: Okres rękojmi i gwarancji – 
minimum 60 miesięcy na całość przedmiotu Zamówienia, włącznie z urządzeniami i 
materiałami, bez względu na gwarancje producentów i dostawców, przy czym dla szczelności 
dachów nie krótszy niż 120 miesięcy. 

ODPOWIEDŹ: Gwarancja 60 miesięcy. Gwarancja na roboty drogowe, budowlane 
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konstrukcyjne, pokrycie dachów - 120 miesięcy 
 

14. PYTANIE: Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie zostanie wybudowana hala w pierwszym 

etapie i w drugim, o których mowa w opisie technicznym branży elektrycznej?  

ODPOWIEDŹ: Podział wynika z architektury. 

 

15. PYTANIE: Czy w przypadku konieczności zainstalowania baterii o większej mocy po wykonaniu 

pomiarów po uruchomieniu zakładu, Generalny Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe? 

 ODPOWIEDŹ: Nie. Wykonawca dobiera baterie kondensatorów po uruchomieniu zakładu. 

 

16. PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że koszt przeprowadzenia trójstronnego przegląd stanu 

technicznego pokrycia dachu (Wykonawca Pokrycia Dachowego/Inwestor/Wykonawca 

instalacji fotowoltaicznej) przed oraz po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, nie jest w zakresie 

Generalnego Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ: Instalacja fotowoltaiczna nie jest w zakresie oferty. 

 

17. PYTANIE: Prosimy o przedstawienie schematu układu pomiarowego energii elektrycznej.  

ODPOWIEDŹ: Schemat zostanie określony na etapie PB na podstawie umowy z dostawcą 

energii. 

 

18. PYTANIE: Obecnie obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku stosowania układów np. do 

obniżania napięcia stałego instalacji fotowoltaicznej do tzw. bezpiecznego. Podczas 

ewentualnego pożaru właściciel lub zarządca powinien poinformować służby PSP o 

wyposażeniu obiektu w instalację fotowoltaiczną. Taka informacja pozwoli na podjęcie decyzji 

o dalszym postępowaniu akcji gaśniczej. Niezabudowanie instalacji np. polegającej na obniżeniu 

napięcia stałego do tzw. bezpiecznego, może wpłynąć na czas trwania ewentualnych akcji 

gaszenia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w takim przypadku firma ubezpieczająca halę 

będzie miała prawo do roszczenia o odszkodowanie do firmy bądź projektanta 

odpowiedzialnego za montaż instalacji PV. Prosimy Inwestora o jednoznaczną odpowiedź na 

pytanie: „Czy należy zabudować układ bezpiecznego gaszenia instalacji fotowoltaicznej dla 

zapewnienia bezpieczeństwa straży pożarnej polegający na obniżeniu napięcia stałego do tzw. 

bezpiecznego?”  

 ODPOWIEDŹ: Nie należy budować układu bezpiecznego gaszenia instalacji fotowoltaicznej. 

 

19. PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie zestawów gniazd PEL w gniazda 

teleinformatyczne jest w zakresie branży niskoprądowej.  

 ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy. 
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20. PYTANIE: Prosimy o podanie mocy oraz wymagań technicznych dla rozdzielnic 0,4kV 

wskazanych w pliku E_PRZ20025_PK_IEN_012_schemat rozdziału energii.pdf w celu doboru 

WLZ.  

 ODPOWIEDŹ: Dane zostaną określone na etapie projektu budowlanego. 

 

21. PYTANIE: Prosimy Zamawiającego o udostępnienie wzoru umowy o roboty budowlane dla 

przedmiotowego zamówienia. 

 ODPOWIEDŹ: Projekt umowy zostanie udostępniony w II etapie postepowania. 

 

22. PYTANIE: Prosimy Zamawiającego o informację czy Inwestor jest już w posiadaniu pozwolenia 

na wycinkę oraz inwentaryzacji zieleni? Ze względu na bardzo krótki termin przygotowania 

oferty bardzo prosimy o uzupełnienie materiałów celem przygotowania rzetelnej wyceny. W 

przeciwnym razie prosimy o wyłączenie tego z zakresu prac Generalnego Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ: Inwentaryzacja jest wykonywana. Materiały przetargowe zostaną o nią 

uzupełnione. 

23. PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, iż jeśli chodzi o kadrę to do oferty (zgodnie z zapytaniem 
ofertowym) należy załączyć dowody dysponowania zespołem 

 który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia, składającym się z co najmniej 
 kierowników robót dla wszystkich branż, oraz: 
 − osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 
 budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
 konstrukcyjno-budowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej 
 izby samorządu zawodowego oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie 
 zawodowe w kierowaniu budową w zakresie budownictwa przemysłowego, w tym pełnił 
 funkcję Kierownika budowy / Kierownika robót od początku trwania inwestycji do jej 
 zakończenia przy realizacji min. dwóch inwestycji polegających na budowie obiektu 
 wielkopowierzchniowego o wartości min. 15 mln zł brutto. 
 ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy. 
 
24. PYTANIE: Czy jeśli chodzi o kierowników wszystkich branż to chodzi o kierownika robót 

konstrukcyjno – budowalnych, sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych?  
 ODPOWIEDŹ: Chodzi o kierowników robót: drogowych, sanitarnych, elektrycznych, 

teletechnicznych. W zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej minimalny skład to Kierownik 
Budowy. 

 
25. PYTANIE: Proszę o przekazania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 ODPOWIEDŹ: W materiałach przetargowych zamieszczono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia. 
Decyzja środowiskowa jest w trakcie uzyskiwania. 

  
26. PYTANIE: Czy istnieje możliwość przyjęcia innych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz 

innych schematów statycznych konstrukcji, niż te wskazane w punkcie 5 opisu technicznego 

konstrukcji? Proszę o doprecyzowanie. 

 ODPOWIEDŹ: Istnieje taka możliwość, jednak bez zmiany walorów użytkowych obiektu. 
Ewentualne propozycje w tej mierze należy załączyć w ofercie jako wariant alternatywny, w 
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uzupełnieniu wariantu podstawowego wynikającego z zapytania ofertowego. 
  
27. PYTANIE: Proszę o potwierdzenie, że w podanej wartości obciążenia podwieszanego do 

konstrukcji dachu uwzględniono również instalację tryskaczową. 

 ODPOWIEDŹ: Instalacja musi zostać uwzględniona w obciążeniu konstrukcji. 
  
28. PYTANIE: Proszę o potwierdzenie, że obciążenie od instalacji fotowoltaicznej należy uwzględnić 

na całej powierzchni dachu. 

 ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy. 
  
29. PYTANIE: Czy ze względu na całkowitą długość obiektu w obu etapach (168+108=276m), 

wystarczające będzie wykonanie jednej dylatacji w ramach pierwszego etapu? Wg opisu 

technicznego słupy i fundamenty z pierwszego etapu powinny uwzględniać obciążenia 

wynikające z rozbudowy, co zdaje się wykluczać wykonanie dylatacji na styku etapów? Proszę o 

doprecyzowanie. 

 ODPOWIEDŹ: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego znajduje się w zakresie 
przedmiotu zamówienia. Przyjęte rozwiązania muszą być zgodne z wymogami sztuki 
budowlanej oraz obowiązujących przepisów i norm technicznych 

  
30. PYTANIE: Czy posiadają Państwo inwentaryzację dendrologiczną istniejącego drzewostanu wraz 

z decyzją o wycince? Proszę o doprecyzowanie. 

 ODPOWIEDŹ: Inwentaryzacja jest wykonywana. Materiały przetargowe zostaną o nią 
uzupełnione. 

  
31. PYTANIE: Czy posiadają Państwo opinię ornitologiczną związaną z inwentaryzacją gatunków 

chronionych ptaków w okresie ochrony lęgowym ptaków? Proszę o doprecyzowanie. 

 ODPOWIEDŹ: Nie posiadamy. 
  
32. PYTANIE: Czy ogrodzenie ma zostać wycenione po obwodzie całej działki Inwestora, czy ma 

zostać ograniczone do budowy pierwszego etapu - wzdłuż drogi obok hali przy elewacji 

południowo-wschodniej? Proszę o doprecyzowanie.  

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z PFU. 

 

33. Czy tryskacze w części podjazdu dla aut ciężarowych mają być wykonane jako sekcja mokra z 

wykorzystaniem glikolu czy jako sekcja sucha? Proszę o doprecyzowanie. 

 ODPOWIEDŹ: Zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami. 
  
34. PYTANIE: Czy inwestor oczekuje oferty na alternatywne posadowienie zbiornika LPG w 

przypadku długiego okresu oczekiwania na przyłącze gazu? Proszę o doprecyzowanie. 

 ODPOWIEDŹ: Nie. Inwestor zakłada wykonanie przyłącza gazowego w terminie oddania 
obiektu. 

 


