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Szczecin, dn. 16.04.2021 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr 2 

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 zadaszenie nad dokami ma być rzeczywiście tak duże, żeby zakrywało całego tira? 

Czy można ograniczyć zakres zadaszenia? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z PFU. 

 

2. PYTANIE: Czy dopuszcza się wykonanie pokrycia dachowego z PIR zamiast wełny? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z PFU. 

 

3. PYTANIE: Dot. Kontenera magazynu utwardzaczy: Prosimy Zamawiającego o określenie czy 

rozdzielnia może znajdować się na zewnątrz kontenera? Prosimy o określenie wydajności 

wentylatora. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
4. PYTANIE: Dot. Zagospodarowania Terenu: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie w jakiej 

lokalizacji znajduje się dokładnie naziemny stalowy zbiornik ppoż. O pojemności 950 m3? Rzut 

zagospodarowania terenu oraz plan sytuacyjny dróg wskazują 2 różne obiekty, prosimy o 

jednoznaczne wskazanie lokalizacji. 

ODPOWIEDŹ: Lokalizacja zbiornika ppoż. zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu części 

architektonicznej. 

 

5. PYTANIE: Prosimy o podanie koloru RAL ogrodzenia. 

ODPOWIEDŹ: Ocynk. 

 

6. PYTANIE: Prosimy Zamawiającego o wskazanie jaki system asekuracji dachowej należy wycenić? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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7. PYTANIE: Prosimy o wyjaśnienie czy posadzka betonowa w hali magazynowej i produkcyjnej 

musi być w jakiś sposób wykończona? np. żywicą czy specjalną posypką? 

ODPOWIEDŹ: Posadzka przemysłowa, betonowa, powierzchniowo utwardzona, zatarta na 

gładko, zaimpregnowana. 

 

8. PYTANIE: W udostępnionych materiałach brak informacji nt. instalacji sprężonego powietrza. 

Jeśli ma być ona elementem wyceny prosimy o udzielenie informacji o zapotrzebowaniach, 

ilościach podejść, materiału z jakiego ma być wykonana instalacja, informacji nt. pomieszczenia 

sprężarkowni (jakie urządzenia, moce, ilość itp.) 

ODPOWIEDŹ: Poza zakresem zamówienia. 

 

9. PYTANIE: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Oferent w cenie gwarancji ma ująć również 

serwis wszelkich urządzeń? 

ODPOWIEDŹ: Nie. 

 

10. PYTANIE: W opisie technicznym do projektu konstrukcji wskazano, że obudowa ścian ma zostać 

wykonana z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym, natomiast w opisie technicznym do 

projektu architektury, że z płyt z rdzeniem wełny mineralnej. Proszę o sprecyzowanie, jaki są 

wymagania Inwestora w tym zakresie? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z opisem w architekturze – czyli wełna. 
 

11. PYTANIE: Na działce nr 6/3 zgodnie z mapą z serwisu geoportal znajduje się biurowiec o 

powierzchni zabudowy ca. 500 m2. Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót projektowych i 

budowlanych związanych z wykonaniem ewentualnego projektu rozbiórki oraz rozbiórki ww. 

budynku w trakcie realizacji Inwestycji? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z PFU należy uprzątnąć cały teren inwestycji. Tzn. rozebrać istniejący 

biurowiec, cokoły/fundamenty ogrodzeniowe, betonowy zbiornik i inne elementy znajdujące się 

na terenie inwestycji. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej i uwzględnienie wszystkich  elementów 

do rozbiórki w ofercie.   

 
12. PYTANIE: Czy w ofercie należy uwzględnić odzysk ciepła z urządzeń? Proszę o doprecyzowanie. 

ODPOWIEDŹ:  Tak – należy uwzględnić odzysk ciepła. 
 
13. PYTANIE: Czy w ofercie należy uwzględnić: 

• układy wentylacji i klimatyzacji zapewniających wymagane parametry temperatury i 

wilgotności w procesie technologicznym, 

• specjalne układy wentylacyjne dla stref zagrożonych wybuchem, 

• układy odprowadzające substancje niebezpieczne (np. styren)  

• instalację dopalania styrenu  

• instalację odpylania 

W takim przypadku potrzebne będą dodatkowe projekty rozmieszczenia urządzeń. Proszę o 
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doprecyzowanie. 
ODPOWIEDŹ: Nie. 

 

 - przybliżone typy opraw w pomieszczeniach biurowych 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z PFU. 
  

- czy oprawy oświetlenia zewnętrznego mają być montowane na elewacji (naświetlacze) czy na 

słupach, jeśli na słupach to czy mają być aluminiowe czy stalowe? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z PFU na elewacji. 
 

14. PYTANIE: Prosimy o przesłanie wytycznych w zakresie instalacji multimedialnej: 

 - w jakich pomieszczeniach ma być zainstalowana 

- w jakim zakresie: projektor, ekran, nagłośnienie? 

ODPOWIEDŹ: Pkt. 6.8. PFU Instalacja multimedialna, E_PRZ20025_PK_IEN_001_OPT 
 

15. PYTANIE: Prosimy o przesłanie wytycznych w zakresie systemu kontroli dostępu SKD, czy jest 

preferowany producent systemu, jaki standard kart przyjąć? 

ODPOWIEDŹ: Pkt 6.5. PFU Instalacja kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, 
E_PRZ20025_PK_IEN_001_OPT 
 

16. PYTANIE: Czy należy przyjmować urządzenia aktywne w instalacji LAN do wyceny (switche, 

access pointy, telefony)? Proszę o doprecyzowanie. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z PFU (okablowanie + szafy). 

 

17. 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: Inwestor jest w trakcie przygotowywania inwentaryzacji. Uzyskanie pozwolenia 

na wycinkę należało będzie do Wykonawcy. Opłaty za wycinkę ponosił będzie Zamawiający. 

 
18. PYTANIE: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Oferent w cenie gwarancji ma ująć również 

serwis wszelkich urządzeń? 

ODPOWIEDŹ: Nie. 

 

19. PYTANIE: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie niezgodności we wskazanych powierzchniach: 

W Zał. 3 Opisie przedmiotu zamówienia mamy wskazane: budynek biurowo-produkcyjno- 

magazynowy 19 988 m2 (w tym hala produkcyjno - magazynowa o powierzchni 19 331 m2), 

gdzie w PFU mamy wskazane: część biurowo-socjalna: 1213,53 m2 natomiast część halowa: 19 

616,21 m2 , natomiast rzuty wskazują nam powierzchnie: część biurowo-socjalna 1213,53 m3 

(tak samo jak w PFU) , ale część halowa: 19 602,84 m2. W związku z powyższym prosimy o 

jednoznaczne wskazanie, które powierzchnie są prawidłowe.  

ODPOWIEDŹ: Powierzchnia zabudowy hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem 

socjalno-biurowym: 19 988m2. powierzchnia części produkcyjno-magazynowej (po 
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zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych): 19 311m2. część socjalno-biurowa (po zewnętrznym 

obrysie ścian zewnętrznych): 677m2. 

 

20. PYTANIE: Bardzo proszę o wyszczególnienie pomieszczeń stref EX 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z PFU. 

 

 

 


