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Wrocław, dnia 20.03.2018 r.  

  

  

Odpowiedzi na pytania z dnia 19.03.2018 dot. ogłoszenia  

  

  

"Budowa zakładu montażu kompaktowych modułów do wytwarzania energii elektrycznej z 

biomasy w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach realizowanego projektu pt.:  

„Rozpoczęcie produkcji innowacyjnych, kompaktowych modułów wytwarzania energii 

elektrycznej z biomasy dzięki wdrożeniu wyników prac B+R” realizowanego w ramach projektu 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

zgodnie z zasadami działania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  

  

W dniu 19.03.2018 r wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie. Zadane pytania i odpowiedzi znajdują 

się poniżej.  

  

  

1. Proszę o udostępnienie rysunków w formacie DWG.  

  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie posiada projektów w formacie DWG.  

  

2. Proszę o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej.  

  

Odpowiedź:  

Znajduje się w pliku – link do pobrania dokumentów na dole odpowiedzi.   

  

3. Proszę o informację, czy po stronie Wykonawcy jest dostawa i montaż suwnic? Jeżeli 

tak, to  

prosimy o przesłanie parametrów tych suwnic.  

  

Odpowiedź:  

Tak, dokumentacja – znajduje się do pobrania z dysku – link do dysku na dole odpowiedzi.  

  

4. Czy Inwestor dopuszcza zmianą rozwiązań konstrukcyjnych, np. zamianę słupów 

nośnych stalowych hali na słupy żelbetowe prefabrykowane.  

  

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.   

  

5. Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki okienne i drzwiowej oraz bram.  

  

Odpowiedź:  
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Brak posiadanej dokumentacji, wchodzi ona w skład projektu wykonawczego, którego 

wykonanie jest po stronie przyszłego Wykonawcy, który zostanie wytypowany po 

rozstrzygnięciu przetargu.   

  

6. Prosimy o dokładne określenie wykończenia posadzek dla poszczególnych 

pomieszczeń.  

  

Odpowiedź:  

Poniżej znajdują się przykładowe propozycje wykończenia podłóg i ścian (kafle). 

Zamawiający dopuszcza użycie niżej opisanych materiałów lub rozwiązań równoważnych. 

Wymienione poniżej przykładowe materiały służą wyłącznie do określenia oczekiwanej 

jakości wykończenia powierzchni oraz oczekiwanej kolorystyki. Projekt odnośnie ułożenia i 

rozmieszczenia kafli na ścianach i podłogach we wszystkich pomieszczeniach będzie 

uzgadniany na etapie projektu wykonawczego i projektu aranżacji wnętrz z wybranym 

wykonawcą.   

 

1. Płytki granitowe w kolorze grafitowym  

2. Gres o wymiarach 60x60 cm w kolorze grafitowym - klasa ścieralności min. 4 

3. Gres np. Nowa Gala Everstone ES 12 lub równoważne 

4. Gres o wymiarach 60x60 cm w kolorze grafitowym - klasa ścieralności min. 4 

5. Gres np. Nowa Gala Everstone ES 12 lub równoważne 

6. Gres np. Nowa Gala Everstone, ES12 lub równoważne 

7. Przykładowo: Kafle Ceramika Domino, kol. Oak oraz kafle Cisa Ceramiche, kol. 

Valstein lub równoważne 

8. Gres o wymiarach 60x60 cm w kolorze grafitowym – klasa ścieralności min. 4 

9. Płytki granitowe lub stopnice granitowe w kolorze grafitowym 

10. Wykładzina np. Tarkett IQGranit SD antystatyczna lub równoważna 

11. Wykładzina np. Tarkett IQGranit SD antystatyczna lub równoważna 

12. Przykładowo: Kafle Ceramika Domino, kol. Oak oraz kafle Cisa Ceramiche, kol. 

Valstein lub równoważne 

13. Gres o wymiarach 60x60 cm w kolorze grafitowym - klasa ścieralności min. 4 

14. Wykładzina Tarkett IQGranit SD antystatyczna lub równoważne 

15. Posadzka o wytrzymałości 40MPa zbrojona zbrojeniem rozproszonym, dozbrajana 

prętami stalowymi. Warstwa wierzchnia posadzki poddana obróbce powierzchniowej oraz 

pokryta preparatami podwyższającymi wytrzymałość posadzki na ścieranie, pylenie oraz 

udarność. 

16. Posadzka betonowa zatarta na gładko i niepylna 

17. Posadzka o wytrzymałości 40MPa zbrojona zbrojeniem rozproszonym, dozbrajana 

prętami stalowymi. Warstwa wierzchnia posadzki poddana obróbce powierzchniowej oraz 

pokryta preparatami podwyższającymi wytrzymałość posadzki na ścieranie, pylenie oraz 

udarność.  

18. Gres np. Nowa Gala Everstone ES 12 lub równoważny 

19. Gres np. Nowa Gala Everstone ES 12 lub równoważny 

20. Wykładzina np. Modulyss ON-LINE 2 823 lub równoważna 
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21. Wykładzina np. Modulyss Line-up 562 lub równoważna 

22. Parkiet przemysłowy  

23. Parkiet przemysłowy  

24. Parkiet przemysłowy  

25. Wykładzina np. Modulyss Line-up 562 lub równoważna 

26. Gres np. Nowa Gala Everstone ES 12 lub równoważny 

27. Przykładowo: Kafle Fondovale, Metal Gloss Black i Fondovale, Metal Gloss 

Moonlight lub równoważne 

28. Przykładowo: Kafle Fondovale, Metal Gloss Black i Fondovale, Metal Gloss 

Moonlight lub równoważne 

29. Gres np. Nowa Gala Everstone ES 12 lub równoważny 

30. Wykładzina np. Modulyss Line-up 562 lub równoważna 

31. Wykładzina np. Modulyss Line-up 562 lub równoważna 

32. Płytki granitowe lub stopnice granitowe w kolorze grafitowym 

33. Wykładzina np. Modulyss Line-up 562 lub równoważna 

34. Posadzka betonowa zatarta na gładko i niepylna 

  

7. Prosimy o potwierdzenie, że budowa stacji trafo jest poza zakresem wyceny /wg opisu 

technicznego projekt stacji i jej ostateczna lokalizacja objęte są odrębnym 

opracowaniem/.  

  

Odpowiedź:  

Trafostacja jest w zakresie wyceny. Trafostacja jest umiejscowiona na planie 

zagospodarowania.  

  

8. Proszę o potwierdzenie, że wykonanie instalacji sprężonego powietrza ze sprężarką, 

oraz agregat prądotwórczy i chiller są poza zakresem wyceny.  

  

Odpowiedź:  

Jest w zakresie wyceny. Agregat Prądotwórczy o Mocy znamionowej nie mniejszej niż 48kW. 

Sprężarka, która pracuje do -10 st.C, o zmiennym nadciśnieniu roboczym oraz wydajności nie 

mniejszej niż: 7,00 m3/min dla 7,5 bar.  

  

9. Prosimy o informację, czy logo na budynku biurowym /wg rysunku elewacji/ wchodzi w 

zakres wyceny. Jeżeli tak, to prosimy o doprecyzowanie wielkości liter loga oraz 

doprecyzowanie rozwiązań materiałowych loga.  

  

Odpowiedź:  

Logo na budynku nie wchodzi w zakres wyceny.  

  

10. Czy sieci zewnętrze elektryczne oraz sieci zewnętrze sanitarne /woda, gaz, kanalizacja sanitarna, 

kanalizacja deszczowa/ wchodzą w zakres wyceny. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie 

rysunków PZT w zakresie instalacji elektrycznych oraz sanitarnych.  
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Odpowiedź:  

Wyżej wymienione instalacje wchodzą w zakres wyceny. Ich lokalizacja jest umiejscowiona 

na PZT. Zamawiający posiada wyłącznie dwa plany PZT, które dołączone są do niniejszych 

wyjaśnień.   

  

11. Prosimy o udostępnienie planu PZT w zakresie architektury.  

  

Odpowiedź:  

Wyżej wymienione instalacje wchodzą w zakres wyceny. Ich lokalizacja jest umiejscowiona 

na PZT. Zamawiający posiada wyłącznie dwa plany PZT,  które dołączone są do niniejszych 

wyjaśnień.   

  
 

Zamawiający udostępnia brakujące rysunki.  Z uwagi na ograniczenia wielkości 

załączników do przetargu na portalu BAZA KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający 

poniżej udostępnia link GOOGLE DYSK, w którym zamieszcza wyżej wspomniane pliki. 

Jednocześnie informując, że termin składania oferty zostaje przedłużony do dnia 

31.03.2018 roku. 

 

Link do GOOGLE DYSK 

 

https://drive.google.com/drive/folders/18v691V4V74tpEq0sX0y42TAZJjh2DYTv?usp=shari

ng 

 

https://drive.google.com/drive/folders/18v691V4V74tpEq0sX0y42TAZJjh2DYTv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18v691V4V74tpEq0sX0y42TAZJjh2DYTv?usp=sharing

