
 

Gliwice, dnia 14.06.2017 r. 
 

Pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego_ nr 1.  
 
Pytanie 1:  
Proszę o przesłanie całej dokumentacji w formacie edytowalnym .DWG oraz jej uzupełnienie o 
rysunki: 
Architektura: 
- Rzut piętra budynku biurowego, 
Elektryka: 
- IE-06 schemat ideowy zasilania 
- IEZ-01 Plan zagospodarowania 
Ad. 1:  
Zamawiający uzyskał zgodę Projektanta i  udostępni dokumentację projektową   w formacie 
edytowalnym .DWG  Projektu Budowlanego oraz jego uzupełnienie o rysunki. Nastąpi to na zasadach 
opisanych w punkcie  VII.1 Zapytania Ofertowego. 
 
Pytanie nr 2:  
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o przedmiar budowlany – „Instalacja sprężonego powietrza”. 
Ad. 2  
Zakres zamówienia zgodnie z  załącznikiem nr 2 do Zapytania Ofertowego Przedmiary robót 
budowlanych i instalacyjnych nie obejmuje Instalacji sprężonego powietrza, w związku z tym nie 
podlega ofertowaniu.  
 
Pytanie nr 3:  
Proszę o przesłanie dokumentacji projektowej – „Schemat rozdzielnic elektrycznych”. 
Ad. 3:  
Dokumentacja projektowa nie obejmuje zakresu „Schemat rozdzielnic elektrycznych”, Wykonawca 
ma ją wykonać wg własnego opracowania projektowego.  
 
Pytanie nr 4.  
Jakie jest przewidywane obciążenie charakterystyczne posadzki przemysłowej? 
Ad. 4:   
Przykładowe rozwiązanie przyjęte w projekcie budowlanym:  
Nośność posadzki w hali 
Posadzka betonowa B30, zbrojona dołem #12co 20cm. 
Założono WSTĘPNIE obciążenie wózkiem podnośnikowym o udźwigu 100kN  
 2 siły N=118kN o rozstawie 1,88m 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 
Płyta zbrojona wg projektu #12co10cm 
Nośność płyty: 

Moment gnący Mk Mk [kNm]= 21,7 
Moment gnący Mobl M [kNm]= 25,0 
Siła poprzeczna/reakcja (obl.) N [kN]= 2,3 
Parametry belki / płyty: 
Beton B 30 fcd [MPa]= 16,7 
Stal A- IIIN fyd [MPa]= 420 
 b [cm]= 100 
 a [cm]= 4 
 h [cm]= 20 
 d [cm]= 16 
 Sb = 0,0688 

 = 0,0713 
Obliczone A [cm2]= 4,54 
A-min (=0,2%) [cm2]= 3,20 
Minimalne potrzebne A [cm2]= 4,54 

Ścinanie orientacyjne  =Q/(b*d)[daN/cm2]= 0,14 
Zbrojenie belki/płyty na moment M(max): 
Średnica prętów zbrojenia d [mm]= 12 
Rozstaw prętów w przekroju [cm]= 20,0 
Ilość prętów w przekroju n [szt/m]= 5,00 
Rysa wk [mm]= 0,318 
Teoretyczny rozstaw prętów s [cm]= 23,00 
Przekrój zbrojenia A [cm2]= 5,65 
OK. A>Amin 

Można nośność płyty oszacować na ~25kNm/m, zatem zmniejszony dopuszczalny nacisk koła: 
Nmax=(25,0/35,8)*118,0=82,4kN  Wózek widłowy Q=63kN 
 
 
 



 

 
 
Pytanie nr 5: 
Proszę o podanie wartości sił poziomych od suwnic.  
Ad. 5: 
Przewiduje się zastosowanie w suwnicach wciągarek z napędem ręcznym, dla których nie są 
określone wartości sił poziomych. Udźwig suwnicy wynosi max 1000 kg.    
 
Pytanie nr 6:  
Czy dostawa suwnic wraz z torowiskiem i wieszakami jest w zakresie Inwestora? 
Ad. 6:  
Zakres zamówienia zgodnie z  załącznikiem nr 2 do Zapytania Ofertowego Przedmiary robót 
budowlanych i instalacyjnych nie obejmuje dostawy suwnic wraz z torowiskiem i wieszakami,  w 
związku z tym nie wchodzi w zakres ofertowania.  
 
Pytanie nr 7:  
Proszę o udostępnienie pisma JSW nt. przewidywanej kategorii terenu górniczego, na którym ma 
powstać hala.  
Ad. 7: 
Zamawiający udostępni informację o warunkach geologiczno – górniczych wydanych przez 
Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.  na zasadach opisanych w punkcie  VII.1 Zapytania Ofertowego.   
 
Pytanie nr 8:  
Proszę o informację, czy wycenę należy dokonać w oparciu o przedmiar  czy dokumentację – projekt 
budowlany.  Występują rozbieżności i braki. 
Ad. 8: 
Wycenę należy wykonać w oparciu o projekt budowlany z uwzględnieniem, że przedmiot zamówienia 
nie obejmuje wszystkich robót przewidzianych w projekcie – wyłączenia zostały podane w punkcie 
I.1. Zapytania Ofertowego. 
Przedmiary zostały wykonane w oparciu o projekt budowlany i mają charakter szacunkowy.  
 
 
 
 
 
 
 

 


