
Wrocław, dnia 8.08.2018 r. 
 
 
 

 
 
nr postępowania: BZP.2411.37.2018.EH 

Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą elektroniczną 
wg rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie 
internetowej zamawiającego) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy 
pomieszczeń na cele dziekanatu Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
przy u. Przybyszewskiego 63,65, ul. Przesmyckiego 10 we Wrocławiu. 

 
INFORMACJA NR 1 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytanie nr 1: Czy przedmiotowy budynek spełnia wymagania obowiązujących przepisów w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej, a jeśli nie spełnia, czy Zamawiający posiada stosowne 
postanowienie Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu o wyrażeniu zgody na spełnienie 
wymagań w sposób inny, niż określony w przepisach? 
Odpowiedź nr 1: Budynek nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej i Zamawiający nie posiada stosownych postanowień Komendy Wojewódzkiej PSP 
we Wrocławiu o wyrażeniu zgody na spełnienie wymagań w sposób inny, niż określony w 
przepisach. W 2016 r. dla robót budowlanych w innej części budynku wykonaliśmy ekspertyzę dot. 
stanu ochrony ppoż. i uzyskaliśmy stosowne postanowienia DKWSP, ale ta ekspertyza nie dotyczy 
zlecanego obecnie projektu. 
 
Pytanie nr 2: Co należy rozumieć pod pojęciem "usprawnienie wentylacji we wszystkich 
pomieszczeniach"? Czy to oznacza wymianę niesprawnej wentylacji mechanicznej? 
Odpowiedź nr 2: W pomieszczeniach znajdowały się laboratoria, więc należy zdemontować 
niepotrzebne przewody wentylacji mechanicznej. Ponieważ w pomieszczeniach będzie pracować po 
kilka osób może wystarczy tylko wentylacja grawitacyjna, ale to będzie wiadomo po zbadaniu 
kominów. Wymagana jest wentylacja mechaniczna nad okapem kuchennym. 
 
Pytanie nr 3: Czy przebudowa pomieszczeń wykonywana będzie łącznie z remontem dachu i 
elewacji. Jeżeli nie, to jaka jest planowana kolejność robót. 
Odpowiedź nr 3: Remont dachu i elewacji nie będzie wykonywany w najbliższym terminie. Roboty 
w dziekanacie będą wykonywane w pierwszej kolejności. 
 
Pytanie nr 4: Czy istniejące kanały wentylacyjne mają połączenie z przestrzenią zewnętrzną; 
jeżeli nie, to jaką trasą je poprowadzić zgodnie z normatywami, każde pomieszczenie powinno być 
wentylowane. 
Odpowiedź nr 4: W budynku są kominy murowane i po ekspertyzie kominiarskiej można je 
wykorzystać do wywiewu powietrza z pomieszczeń dziekanatu. Nawiew przewidywany jest z 
nawiewników okiennych. Inne rozwiązania również są dopuszczalne. 

 
Pytanie nr 5: Czy projektować instalację klimatyzacji, jeżeli tak, to dla których pomieszczeń;  
- czy jednostki zewnętrzne klimatyzacji projektować dla każdej jednostki wewnętrznej,  

czy jednostkę zewnętrzną zaprojektować dla kilku jednostek wewnętrznych:  
między innymi uzależnione to będzie od opinii Konserwatora Zabytków. 
Odpowiedź nr 5: Klimatyzacja jest poza zakresem opracowania. 
 



Pytanie nr 6: Poza pomieszczeniem socjalnym co obejmuje aranżacja umeblowania a) wrysowanie 
do przekrojów i rzutów tylko gabarytów mebli b) j.w. plus szczegółowy opis mebli 
Odpowiedź nr 6: Nie żądamy szczegółowego opisu mebli poza pomieszczeniem socjalnym. 
 

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach oraz na podstawie art. 38 ust. 6 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze 
zm.) Zamawiający – przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 16.08.2018 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 16.08.2018 r. do godz. 10:30. 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 

Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
 
 

dr hab. Rafał Wojciechowski 
prof. nadzw. UWr 
PROREKTOR ds. studenckich 

 


