
Wrocław, dnia 2.01.2020 r. 
 
 
 

 
 
nr postępowania: BZP.2412.34.2019.JS 

 
Wykonawcy 
(informacja przesłana drogą elektroniczną wg 
rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie 
internetowej zamawiającego) 

 
Dotyczy: postępowania nr BZP.2412.3142019.JS prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont elewacji z wymianą stolarki, 
remont piwnic oraz pomieszczeń na pojemniki do segregacji odpadów i 
wybranych elementów budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szajnochy 
5 i pl. Solnym 12 we Wrocławiu.” 

 
INFORMACJA NR 2 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień treści i zmienia treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytanie 1: Czy w lokalu mieszkalnym podczas inwestycji będą przebywały osoby czy lokal będzie 
opuszczony? 
Odpowiedź 1: W części parteru budynku będzie użytkowany podczas inwestycji wydzielony 
lokal – Księgarnia Hiszpańska. 
 
Pytanie 2: Czy materiały z rozbiórki np. stopnie kamienne i kostkę będzie można ponownie użyć 
do odtworzenia nawierzchni ?  
Odpowiedź 2: Wszystkie zdemontowane elementy nawierzchni, a nadające się do użycia, 
można ponownie użyć do odtworzenia nawierzchni. 
 
Pytanie 3: Gdzie Wykonawca będzie mógł postawić kontenery na czas realizacji zadania ?  
Odpowiedź 3: Kontener można ustawić: 
1. Na chodniku przy ul. Szajnochy – teren pod zarządem ZDiUM. 
2. Od środka na terenie Zaułka Placu Solnego - teren pod zarządem Zarządu Zasobów 
Komunalnych (należy zwrócić uwagę na utrudniony wjazd od strony Placu Solnego przez bramę 
przejazdową). 
Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie formalnych zgód od Zarządców terenem. 
 
Pytanie 4: Czy za postawienie kontenerów w wyznaczonym miejscu, są przewidziane opłaty i 
jakie to są opłaty?  
Odpowiedź 4: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 
202 poz. 2072) załączony przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania 
robót podstawowych. Przedmiar nie uwzględnia robót tymczasowych, które są potrzebne do 
wykonania robót podstawowych. Koszt robót tymczasowych (dotyczy to między innymi kosztu 
postawienia kontenera) należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót podstawowych. 
 
Pytanie 5: Jaką głębokość posadowienia ław fundamentowych ma przyjąć Wykonawca do 
wyceny izolacji ścian fundamentowych i piwnicznych ? Brak informacji w dokumentacji. W opisie 
jest zapis : ,,Sciany fundamentowe budynku odsłonić do górnego poziomu ław fundamentowych...'' 
natomiast w przekroju A-A i B-B izolacja kończy się znacznie powyżej ław fundamentowych.  



Odpowiedź 5: Z izolacją pionową ścian piwnicznych należy zejść na głębokość 20cm poniżej 
posadzki piwnicy (poniżej iniekcji poziomie). Poziom posadzek w piwnicy został określony na 
przekrojach budynku. 
 
Pytanie 6: Czy sufit w przejściu pod budynkiem należy otynkować ? Jeżeli tak to jakim tynkiem ? 
Odpowiedź 6: Przewiduje się wykonanie na suficie, analogicznie jak na ścianach, tynku 
renowacyjnego. 
 
Pytanie 7: Czy prace w zakresie tego postępowania pokryją się czasowo z innymi pracami tego 
budynku ? Jeżeli tak to z jakimi ? 
Odpowiedź 7: Zamawiający nie będzie prowadził w budynku innych robót pokrywających się 
czasowo z pracami jakie obejmuje przedmiotowe postępowanie. 
 
 

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 2019 r. poz. 1843) 
Zamawiający przedłuża terminy: 
- składanie ofert i wniesienia wadium: do dnia 14.01.2020 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 14.01.2019 r. do godz. 12:00. 
 

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 
Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 
 
 

prof.  dr hab.   Adam Jezierski 
                REKTOR 
 Uniwersytetu Wrocławskiego 

 


