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Informacja Zamawiającego nr 2 

z dnia 05.09.2018 r. 

 

 

 

dotyczy Zapytania Ofertowego nr 17/2018/CBR z dnia 23.08.2018 r. na roboty 

budowlane obejmujące: 

 

BUDOWĘ BUDYNKU CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO ChM 

I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ BUDYNKU PRODUKCYJNO-

MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 

ZEWNĘTRZNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

 

 

 

Zamawiający ChM sp. z o. o. przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe 

postępowanie wraz z wyjaśnieniami: 

 

 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji wentylacji o 

brakujące elementy w układach: 

- W4a -  pom metalografii na 1 piętrze - czym zostanie zakończony ciąg wywiewny - okapy, 

podłączenie do urządzeń? 

- W5a - pokój sprzętowy B7/6 i laboratorium B7/3 ( 1 piętro) - czym zostanie zakończony 

ciąg wywiewny - okapy, wywiewniki, podłączenie do urządzeń?  

 

Odpowiedź: 

Pod poniższym linkiem znajdują się rysunki nr SPM-03 i SPM-04 uzupełnione o dygestoria i 

szafy bezpieczeństwa podłączone do układu wentylacyjnego wyciągowego. Jednocześnie 

Zamawiający wyjaśnia, iż dygestoria i szafy bezpieczeństwa są elementami wyposażenia 

technologicznego budynku a nie układów wentylacyjnych. 

Dodatkowo umieszczono rysunek nr SPM-01 uzupełniony o brakujące opisy układu 

wentylacyjnego W1a. 

 

Rysunki SPM 

 

http://files.chm.eu/rysunki%2005.09.2018.zip
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Pytanie 3: 

W pomieszczeniu zaprojektowano wywiewniki W5a-130, które nie są podłączone do żadnych 

kanałów. Prosimy o dorysowanie brakujących kanałów wentylacyjnych  i poprawę opisu z 

nawiewników na wywiewniki w zestawieniu. 

 

Odpowiedź: 

W pomieszczeniach B7/3, B7/4, B7/6 zaprojektowano nawiewniki sufitowe służące do 

nawiewu lub wywiewu powietrza, zamontowane w stropie podwieszanym. Elementy te nie 

wymagają podłączenia do kanałów wentylacyjnych. Przepływ powietrza z nawiewników 

(W5a-130, W5a-131) do kanału wentylacyjnego wywiewnego (W5a-118) odbywa się w 

przestrzeni sufitu podwieszanego. 

  

Pytanie 4: 

Zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wydłużenia cyklu budowy 

planowanego zamierzenia inwestycyjnego. 

Czy zamawiający dopuści przesunięcie terminu zakończenia robót o 3 miesiące. Czas trwania 

umowy wyniósłby 15 miesięcy. 

Takie wydłużenie czasu realizacji pozwoli na utrzymanie wyższych standardów wykonania 

robót, a co za tym idzie, uzyskania lepszej jakości budynku – szczególnie w zakresie robót 

wykończeniowych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu zakończenia robót. 


