
 

 

 
 
Nr postępowania: BZP.2412.7.2018.JS                                  Wrocław, dnia 21 maja 2018 r. 
 

  
Wykonawcy 
 (informacja zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego ) 
 

 
 

Dotyczy: Postępowania nr BZP.2412.7.2018.JS prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania pod nazwą: „Remont i przebudowa dachów budynków Uniwersytetu 
Wrocławskiego:  
Zadanie 1: Collegium Antropologicum przy ul. Kuźniczej 35. 
Zadanie 2: Wydziału Fizyki i Astronomii przy ul. Cybulskiego 38.” 

 
 
INFORMACJA NR 1 

ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu  zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie art. 38 
ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
 
Zadanie 1. 

 
Pytanie 1 – Proszę o określenie właściwego ułożenia dachówki karpiówki (koronka czy 
łuska). 

Odpowiedź 1 -  Zmianie ulega treść z punktu 1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, podpunkt 
1.1. Remont i przebudowa budynku obejmuje: tiret 2, myślnik 3: 
jest: 
"- wymianą pokrycia dachowego (dachówka karpiówka podwójnie w koronkę)" 
powinno być: 
"- wymianą pokrycia dachowego (dachówka karpiówka w łuskę)". 
 
Pytanie 2 – Proszę o podanie rodzaju dachówki, ewentualnie wskazanie producenta. 
 
Odpowiedź 2 - Zastosować należy dachówkę karpiówkę półokrągłą gładką w kolorze 
ceglastym.  
 
 Zadanie 2. 
 
Pytanie 1 - W przedmiarze oraz SIWZ są podane różne blachy (blacha ocynkowana, 
cynkowa, stalowa powlekana w kolorze tytan-cynk). Proszę ustalić jaka blacha ma być 
zastosowana. 
a.   Ocynkowana; b. stalowa powlekana (wówczas potrzebny jest symbol RAL np.: RAL 
9006); c. tytan-cynk. Dotyczy to rynien, rur spustowych, obróbek lukarn, pokrycia dachu na 
rąbek itd. 

 
Odpowiedź 1 - Rury  spustowe  i  obróbki  blacharskie  mają  być  wykonane  z  blachy  
stalowej, ocynkowanej, powlekanej  w  kolorze  RAL 9006.  Rynny z blachy tytanowo-
cynkowej grubości 0,7 mm. 
W związku z powyższym Zamawiający w Załączniku nr 11b do SIWZ, tj. w Przedmiarze 
robót - branża budowlana i elektryczna: Remont i przebudowa dachu budynku WFiA 
Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza następujące zmiany: 



Poz. 12 dz. 1.2 
jest: 
"Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą, dachówką, eternitem z blachy 
ocynkowanej" 
powinno być: 
"Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą, dachówką z blachy ocynkowanej 
powlekanej w kolorze RAL 9006" 
 
Poz. 13 dz. 1.2 
jest: 
"Rynny dachowe prostokątne w rozw. 50 cm z blachy ocynkowanej - z blachy ocynkowanej" 
powinno być: 
"Rynny dachowe prostokątne w rozw. 50 cm z blachy ocynkowanej - z blachy tytanowo-
cynkowej gr. 0,7 mm" 
 
Poz. 14 dz. 1.2 
jest: 
"Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej" 
powinno być: 
"Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm" 
 
Poz. 15 dz. 1.2 
jest: 
"Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej" 
powinno być: 
"Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm" 
 
Poz. 17 dz. 1.2 
jest: 
"Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej" 
powinno być: 
"Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze RAL 9006" 
 
Poz. 18 dz. 1.2 
jest: 
"Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej - analogia 12,5 cm z 
blachy powlekanej" 
powinno być: 
"Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej - analogia 12,5 cm z 
blachy powlekanej w kolorze RAL 9006" 
Poz. 19 dz. 1.2 
jest: 
"Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej - z blachy powlekanej" 
powinno być: 
"Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej - z blachy powlekanej w kolorze 
RAL 9006" 
 
Pytanie 2 - Proszę podać dopuszczonego producenta dachówki oraz jaki rodzaj karpiówki 
należy zastosować (np. naturalny czy angobowany). 
 
Odpowiedź 2 - Należy zastosować dachówkę karpiówkę w kolorze naturalnym, z trzema 
żłobkami podłużnymi, o wykroju zaokrąglonym, spłaszczonym, parametry jak najbardziej 
zbliżone do ułożonej w roku 2016 r. na sąsiednim budynku przy ul. Cybulskiego 30-34. 
Należy zastosować dachówkę ceramiczną naturalną. Zamawiający załącza zdjęcie fragmentu 
dachu wykonanego w 2016 r, na którym pokazano zastosowaną wtedy dachówkę i sposób 
jej ułożenia. 
 



Pytanie 3 -   Kominy na części wyremontowanej obiektu są wykonane z cegły klinkierowej. 
Czy będzie to kontynuowane? Jeżeli tak, to proszę o podanie wymagań co do cegieł 
(producent, rodzaj). 

 
Odpowiedź 3 - Należy zastosować cegłę klinkierową pełną kl. 150 o kolorystyce zbliżonej 
do zastosowanej w poprzednim etapie remontu dachu w roku 2016 r. na sąsiednim budynku 
przy ul. Cybulskiego 30-34. 
 
Pytanie 4 -  Proszę o informacje jaka firma montowała infrastrukturę telekomunikacyjną na 
dachu budynku. 

 
Odpowiedź 4 -Infrastruktura teleinformatyczna na dachu jest własnością firmy T-Mobile. 
 
Pytanie 5 - W przedmiarze jest dach zielony. Dwie pozycje całkowicie dla mnie nie 
zrozumiałe (Lp 68d.5 oraz 69 d.5). W SIWZ w zakresie prac nie ma wzmianki o dachu 
zielonym.  

 
Odpowiedź 5 - W pozycjach 68d.5 oraz 69 d.5 przedmiaru należy wycenić materiały  
i wykonanie odpowiadających im poszczególnych warstw ocieplenia pomieszczeń Działu 
Usług Informatycznych. W obiekcie nie występuje dach zielony. W opisie pozycji 69 dz. 5. 
Przedmiaru dla Zadania nr 2 nie ma mowy o dachu zielonym. 
Zamawiający w Załączniku nr 11b do SIWZ, tj. w Przedmiarze robót- branża budowlana 
i elektryczna: Remont i przebudowa dachu budynku WFiA Uniwersytetu 
Wrocławskiego wprowadza następujące zmiany: 
Poz. 68 dz. 5 
jest: 
"Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja" 
Powinno być: 
"Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja"  
 
Pytanie 6 - Zamawiający nie uwzględnił w kosztorysie pozycji dotyczącej montażu i pracy 
rusztowań. W związku z tym, że zakres prac obejmuje naprawę gzymsu, rusztowania będą 
niezbędne do wykonania opisanych robót. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą  
o wyjaśnienie czy należy uwzględnić montaż i czas pracy rusztowań. 
 
Odpowiedź 6 – W przedmiarze robót dla Zadania 2 stanowiącego Załącznik nr 11b do 
SIWZ zostały uwzględnione jedynie roboty podstawowe. Zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 wzoru 
umowy (załącznik nr 12b do SIWZ),  koszty wykonania wszystkich robót i usług 
przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych i innych nie będących robotami 
podstawowymi, należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót podstawowych. 
  
Zamawiający przekazuje Wykonawcom w załączeniu: 
- zmieniony Załącznik nr 11b do SIWZ z uwzględnieniem powyższych zmian; 
- przykładowe zdjęcie dachu wykonanego w 2016 r. ukazującym dachówki. 
 

Działając w myśl art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża  
termin składania i otwarcia ofert i przekazuje sprostowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych:  
Nowy termin składania ofert i wniesienia wadium – do 04.06.2018 r. – do godz. 10:00; 
Nowy termin otwarcia ofert –  04.06.2018 r. – godz. 11:30. 
 

 
prof.  dr hab.   Adam Jezierski 
                REKTOR 
 Uniwersytetu Wrocławskiego 
               

 
 
 


