
 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków 
województwa opolskiego w ramach dotacji celowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020 

 

 
Pismo: PZP-225/06/2018  Korfantów dnia: 19.07.2018 r. 

 

O D P O W I E D Z I 

na pytania w przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji 
budynku w ramach zadania „Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania na budynek administracji dla  Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.”  
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność 
energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy 
RPOP 03.02.01-16-0008/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR. 

 
 
1. Proszę o dołączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany w 

tym przetargu. 

Odpowiedź: zestawienie zostaje umieszczone na stronie internetowe www.bip.ocr.pl 

2. Proszę o podanie parametrów styropianu na ściany i cokół 
Odpowiedź: Styropian EPS o lambda = 0,033 W/mK o grubości 15 cm 

3. Proszę doprecyzować jaki rodzaj tynku strukturalnego ma być wykonany na elewacji 

Odpowiedź: Cienkowarstwowy tynk silikonowy (kolory w projekcie) 

4. Czy należy wykonać instalację odgromową? 

Odpowiedź: nie 

5. Jak ma być docieplany stropodach styropapą czy wełną. Proszę podać grubość. 

Odpowiedź: Styropian PS-E o lambda = 0,036 W/mK o grubości 20 cm 

6. Czy należy wyceniać wykonanie strefy wejściowej do budynku (tzn. słup żelbetowy, belka 

żelbetowa, zadaszenie itp.)? 

Odpowiedź: nie 

7. Czy należy wyceniać wykonanie logo? 

Odpowiedź: nie 

8. Czy należy wyceniać tynkowanie ścian wewnętrznych? 

Odpowiedź: nie 

9. Czy należy wyceniać malowanie ścian wewnętrznych? 

Odpowiedź: nie 

10. Czy należy wyceniać wykonanie wykładziny PCV? 

Odpowiedź: nie 

11. Czy należy wyceniać posadzki żywiczne? 

Odpowiedź: nie 

12. Czy należy wyceniać wykonanie sufitu podwieszanego? 

Odpowiedź: nie 

13. Czy należy w tym zamówieniu wyceniać chowanie przewodów elektrycznych w tynku? 

Proszę podać ilość. 

Odpowiedź: nie 

 

Zamawiający zamieszcza również na stronie zmieniony załącznik nr  6 – wykaz robót. 

 


