
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

   nr pisma: BZP.2412.26.2018.BD                                 Wrocław, dnia 27 lipca 2018 r. 

 

Informacja nr 1 dla  Wykonawców 

Dotyczy:  postępowania nr BZP.2411.26.2018.BD prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:  

 „Remont parteru, przyziemia, piwnic i komory zsypowej w budynku DS Ołówek 

przy pl. Grunwaldzkim 30 we Wrocławiu.” 

 

Uniwersytet Wrocławski jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 

postępowaniu wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ, i udziela na nie odpowiedzi 

w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmienia treść SIWZ 

w trybie art. 38 ust. 4. 

Pytanie nr 1 

„w przedmiarze znajduje się pozycja (nr 63 i 73) ,,Dwukrotne malowanie farbą 

ogniochronną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2" jednak 

stwiorb i opis robót nie wymieniają farb ogniochronnych - co należy przyjąć do kalkulacji?” 

Odpowiedź nr 1 

Do kalkulacji należy przyjąć farby ognioodporne. 

Pytanie nr 2 

„jakie są wymogi techniczne dotyczące kurtyny powietrznej? W stiorb jest montaż instalacji 

zasilającej oraz montaż kurtyny, w opisie nic na ten temat nie ma, czy Wykonawca kurtynę 

powietrzną ma zakupić, czy tylko przygotować instalację dla niej?” 

Odpowiedź nr 2 

Należy przygotować tylko instalację dla  kurtyny, przewiduje się montaż kurtyny 

powietrznej o mocy 3 kW. Zakup kurtyny leży po stronie Zamawiającego. 

Pytanie nr 3 

„w opisie robót i stwiorb jest przygotowanie podłoża, zaś w przedmiarze znajdują się także 

pozycje dotyczące ,,Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 

podłogi ponad 5 m2", czy Zamawiający będzie wymagał zeskrobania starej farby czy tylko 

przygotowania podłoża?” 

Odpowiedź nr 3 

Należy do kalkulacji ceny przyjąć tylko przygotowanie podłoża. 

 

Działając w myśl art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania 

ofert i wysyła ogłoszenia o zmianie ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

Termin składania ofert i wniesienia wadium:  do 01.08.2018 r. do godz. 10.00. 

Termin otwarcia ofert:  01.08.2018 r. o godz. 10.30. 

 

                                                                                           REKTOR 

                                                                           prof. dr hab. Adam Jezierski 


