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Informacja nr 2 dla  Wykonawców 

 

Dotyczy:  postępowania nr BZP.2411.50.2018.BD prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:  „Wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy pomieszczeń 505a, 505b, 505c, 

505d, 505e, 505f, 505g i 506 dla potrzeb Działu Usług Informatycznych przy 

ul. Cybulskiego 38 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, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Pytanie nr 4 

„W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia na „Wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy pomieszczeń 505a, 505b, 505c, 505d, 

505e, 505f, 505g i 506 dla potrzeb Działu Usług Informatycznych przy ul. Cybulskiego 38 

we Wrocławiu mamy następujące pytanie: 

1. Zgodnie z SIWZ przedmiot opracowania obejmuje: 

· projekt budowlany wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż 

Z udostępnionej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Budynku wynika, że budynek nie 

spełnia przepisów ochrony pożarowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(potwierdzonymi przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej) 

uzgodnienie projektu przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych możliwe jest po 

wykonaniu ekspertyzy pożarowej dla całego budynku oraz projektu budowlanego 

dostosowania całego budynku do przepisów pożarowych zgodnie z ewentualną decyzją 

KWPSP odnośnie rozwiązań zamiennych w przypadku niemożliwości spełnienia 

obowiązujących przepisów. 

Projekt można potem realizować wieloetapowo. Przebudowa objęta niniejszym 

postępowaniem byłaby pierwszym etapem projektu i tylko pierwszy etap obejmowałby 

projekt wykonawczy. 

Czy w związku z powyższym w wycenie należy ująć koszt ekspertyzy pożarowej całego 

budynku oraz projekt 

budowlany przystosowania całego budynku do wymagań p. poż. ?” 

Odpowiedź nr 4 

Zgodnie  z punktem    4.4. i 5.3.   „Opisu przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 8 do SIWZ) 

określenie wymogów ochrony  przeciwpożarowej w zakresie opracowania wchodzi w zakres 

zamówienia. Wykonanie ekspertyzy   pożarowej całego budynku oraz projektu budowlanego  

dostosowania całego budynku do przepisów pożarowych  jest uzależnione od wymagań  

rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż uzgadniającego projekt. W takim przypadku cena 

oferty powinna uwzględniać wykonanie ekspertyzy, zgodnie z § 1 ust. 4 umowy (załącznik 

nr 9 do SIWZ). 
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Działając w myśl art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania 

ofert i zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

Termin składania ofert:  do 19.12.2018 r. do godz. 10.00. 

Termin otwarcia ofert:  19.12.2018 r. o godz. 10.30. 
 

 

                                                                                  Komisja Przetargowa 

                                                                                   PRZEWODNICZĄCA 

                                                                                mgr. inż. Bożena Dziuba 

 

 

 

 

   


