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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  

 
 
 

Wrocław, dnia 24.03.2018 r.  

  

  

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.03.2018 cz. 1 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 23.03.2018 r wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie. Zadane pytania i odpowiedzi znajdują 

się poniżej.  

  

1. Czy płyty nad zagłębieniami (kanałami) stanowisk montażowych w hali mają być 

rozbieralne ? Jeżeli tak, to czy mogą być wykonane np. jako prefabrykaty z zatartą 

powierzchnią bez specjalnego wykończenia, zrównane z posadzką ? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Płyty nad zagłębieniami mają być rozbieralne i zlicowane z posadzką. Płyta może składać się 

z 3 równych elementów. Zagłębienie jak i płyta powinna być okuta.  

 

2. Czy w obszarze postoju (ładowania) wózków w hali, posadzka wymaga specjalnego 

zabezpieczenia np. żywicą  epoksydową ? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

  

3. Czy dopuszczalne są inne niż w projekcie rozwiązania dla sieci zewnętrznych ze 

zbiornikami na deszczówkę, na ścieki sanitarne i ppoż. ? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

4. Czy w hali może być zastosowana np. płytka polerowana Steel Grey ( fazowana ), 

wymiar 30,5x61x1cm, pochodzenie Indie, jak w zał.? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

5. Proszę o doprecyzowanie grubość okładzin schodowych, 2 czy 3 cm? Jakie 

wykończenie: poler , płomień , skóra , satyna czy inne ? 
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ODPOWIEDŹ: 

Grubość okładzin schodowych 3cm, wykończenie płomień.   

 

6. Proszę o informację dot. oczekiwanego typu paneli dla obudowy attyki portierni. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Panel systemowy w kolorze jasnoszarym. 

 

7. Proszę o potwierdzenie, że oferta nie obejmuje ewentualnej wycinki drzew i krzewów 

na terenie inwestycji, oraz nasadzeń zieleni.  

 

ODPOWIEDŹ: 

Oferta obejmuje całkowite przystosowanie działki pod inwestycję w tym wycinkę drzew i 

krzewów. Mała architektura w tym trawniki i zieleń jest mile widziana. 

 
 


