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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 27.03.2018 r.  

  

  

Odpowiedzi na pytania z dnia 26.03.2018 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 26.03.2018 r wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie. Zadane pytania i odpowiedzi znajdują się poniżej.  

  

1. Proszę o przesłanie rys. z oznaczoną trasą ogrodzenia stałego terenu i obszarem wykonania 

trawników, jakie należy uwzględnić w ofercie.  

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z planem zagospodarowania. 

 

2. Proszę o przesłanie wykazu drzew i krzewów do nasadzeń, jakie należy uwzględnić w ofercie.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada takiego wykazu drzew i krzewów.  

 

3. Proszę o przesłanie inwentaryzacji drzew i krzewów przewidzianych do wycinki, które należy 

uwzględnić w ofercie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada takiej inwentaryzacji.  

 

4. Proszę o potwierdzenie, że zgoda na wycinkę i opłata za wycinkę są po stronie Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Wszystkie czynności związane z przygotowaniem terenu pod budowę są po stronie Wykonawcy. 

 

5. Proszę o jednoznaczną odpowiedź, co należy zrobić z istniejącymi kablami elektrycznymi 

przebiegającymi przez teren inwestycji i kolidującymi z projektowaną halą oraz drogami, placami 

i parkingami.  

Czy nie są to np. kable wojskowe, które trzeba będzie przełożyć ?  

Jeżeli nie są Państwo w stanie odpowiedzieć na to pytanie, to proszę o wyłączenie zakresu robót 

związanych z tymi kablami, z zakresu z oferty. 

 

Odpowiedź: 
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Wszystkie czynności związane z przygotowaniem terenu pod budowę są po stronie Wykonawcy. 

 

6. Proszę o doprecyzowanie oczekiwanych rozwiązań dla poszczególnych pomieszczeń, w zakresie: 

sufitów podwieszonych, okładzin ściennych (płytek), stolarki wewnętrznej z wyposażeniem. 

 

Odpowiedź: 

Sufit podwieszany np. Amstrong lub równoważny, okładziny ścienne pomieszczeń proszę według 

wytycznych projektu oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie z dnia 19.03.2018 do przykładowych 

wykończeń podłóg i ścian, drzwi wewnętrzne i stolarka okienna zostaną uzgodnione na etapie projektu 

wykonawczego.  

 

7. Czy Zamawiający dopuszcza negocjacje cenowe po złożeniu oferty? 

 

Odpowiedź: 

Dopuszczamy negocjacje z oferentem, który złożył ofertę najwyżej punktowaną.  

 

8. Bardzo proszę o przesuniecie terminu złożenia oferty do dnia 6 kwietnia br. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedłuża termin złożenia ofert do dnia 04-04-2018 do godz. 24:00.  

Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin zadawania pytań upływa w terminie 6-ciu dni przed  

terminem składania ofert.  


