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        Wykonawcy ubiegający się o zamówienie 

   

 

Dotyczy: „Wdrożenie technologii produkcji foteli i amortyzatorów do pojazdów szynowych” planowane do realizacji 

ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego; Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne - Budowa hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni około 2120 

m2 w Zdroju, numer POIR.03.02.02-00-1577/18. 

 

Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami 2) 

Pytania Wykonawcy nr 2 z dnia 20.12.2018 r 

Pytanie  oznaczone nr 14 

W związku z odpowiedzią na pytanie 3, wskazujemy, że w projekcie 

przekazanym do pozwolenia na budowę przedstawiono oparcie dźwigarów w sposób 

niezgodny ze stanem rzeczywistym. Na etapie projektu budowlanego nie 

rozpoznano w sposób wystarczający stanu faktycznego, przez co wykonanie 

proponowanych prac jest niemożliwe z technicznego punktu widzenia. Nie można 

wyburzyć ściany, na której opiera się element, tak, jak nie można usunąć 

krzesła, na którym się siedzi. Prosimy o przekazanie poprawnego rozwiązania. 

Odpowiedź 14 

Wyjaśniamy, nawiązując do odpowiedzi udzielonej 18.12.2018r. przy pytaniu nr 3, iż  "Należy również przewidzieć 

dodatkowe podparcie ściany, którą obecnie wymurowano na płycie panwiowej - po rozebraniu świetlika który 

częściowo przenosi powyższe obciążenia płyta panwiowa może nie być wystarczająco nośna, obecnie wykazuje duże 

ugięcia." Wykonstruowanie oparcia należy wykonać na etapie projektu wykonawczego. 

 

Pytanie  oznaczone nr 15 

W związku z odpowiedzią na pytanie 6, prosimy o jednoznaczne 

wskazanie zakresu prac, które Zamawiający rozumie pod pojęciem: 

"doprowadzenie do stanu aby dokonać odbiorów". 

Odpowiedź 15 

Wyjaśniamy, iż projekt będący przedmiotem zapytania uzyskał wymagane prawem pozwolenia. Przez "doprowadzenie 

do stanu aby dokonać odbiorów" należy rozumieć wszystkie niezbędne prace uwzględnione w projekcie, którą pozwolą 



 
na pozytywne odbiory przez służby PSP oraz PIS, a Zamawiający powierzając uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

zdaję się na doświadczenie Wykonawcy, której ten zakres powierza. 

  

Pytanie  oznaczone nr 16 

W związku z odpowiedzią na pytanie 7, ponawiamy prośbę o przekazanie 

obliczeń wykazujących bilans różnicy obciążeń =0, w których uwzględniono 

nową normę śniegową. Prosimy o potwierdzenie, że dopuszczalne ugięcie nie 

zostanie przekroczone. 

Odpowiedź 16 

Wyjaśniamy, iż Zamawiający odpowiadając na pytanie o bilansie obciążeń, miał na myśli bilans obciążeń stałych 

(odejdą dwie warstwy papy (8kg); dojdzie styropian 20cm 3,8kg, membrana + włóknina 3,1kg). Jeżeli chodzi o ugięcia 

to wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 18.12.2018r., iż dach wykazuje duże ugięcia. Wszystkie niezbędne, a 

konieczne w ocenie Wykonawcy obliczenia i sprawdzenia należy wykonać na etapie projektu wykonawczego po 

dokonaniu odkrywek. 

 

Pytanie  oznaczone nr 17 

W związku z odpowiedzią na pytanie 9, prosimy o przekazanie do 

weryfikacji obliczenia nośności słupów w osi B. 

Odpowiedź 17 

Wyjaśniamy, iż Zamawiający dysponuje tylko obliczeniami, które zostały zamieszczone na stronie z przetargiem w 

opisie technicznym branży konstrukcyjnej. Zamawiający nie dysponuje innymi obliczeniami. 

 

Pytanie  oznaczone nr 18 

Prosimy o potwierdzenie, że 24 szt. okien o wym. 85/140 EI60 są poza 

zakresem zamówienia. 

Odpowiedź 18 

Potwierdzamy, iż 24 szt. okien o wymiarach 85/140 EI60 są poza zakresem postępowania. 

 

 

 


