
Wrocław, dnia 14.01.2020 r. 
 
 
 

 
 
nr postępowania: BZP.2412.34.2019.JS 

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

Dotyczy: postępowania nr BZP.2412.34.2019.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 4. 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 oraz zmienia treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

Pytanie 1: Informujemy, że w naszej ocenie zakres robót przedstawiony w przedmiarze 
będących przedmiotem postępowania w zakresie remontu elewacji nie odzwierciedla faktycznego 
zakresu robót. W związku z powyższym proszę o informację czy ofertę należ skalkulować w taki 
sposób aby uwzględniała ona renowację elewacji w tym:  

 elewacja od strony Pl. solnego i przejścia nr rys. W14 
 elewacja zachodnia nr rys. W13 
 elewacja północna nr rys. W12 
 elewacja od strony ul. Szajnochy nr rys. W11 

np. w pozycji nr 26 malowanie elewacji przyjęto ilość 181,56 m2 natomiast faktyczna ilość elewacji 
do pomalowania wynosi ok. 800 m2 po odjęciu stolarki okiennej. Wobec powyższego proszę o 
informacje czy wszystkie w/w elewacje wchodzą w zakres robót przewidzianych do wykonania. 

Odpowiedź 1: Obmiar 181,56 m2 (pozycja przedmiaru 26) obejmuje wykonanie malowania: 
 elewacji od strony ulicy Szajnochy (W11),  
 elewacji od strony Placu Solnego i przejścia (W14). 

Zgodnie z załączonym Przedmiarem (Zał. nr 11 do SIWZ) przedmiot zamówienia nie obejmuje 
wymiany tynków elewacyjnych, odtworzenia pierwotnego stanu w odniesieniu do: 

 elewacji północnej (W12), 
 elewacji zachodniej (W13). 

W związku z powyższym Zamawiający poprawia błąd w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia tj. w punkcie I OPZ (Zał. nr 12 do SIWZ): 
 jest: Wymiana tynków elewacyjnych, odtworzenie pierwotnego stanu. 

zmienia się na: Wymiana tynków elewacyjnych, odtworzenie pierwotnego stanu dla elewacji od 
strony ulicy Szajnochy (W11) i elewacji od strony Placu Solnego i przejścia (W14). 

 jest: Wymiana stolarki okiennej. 
zmienia się na: Wymiana stolarki okiennej dla elewacji od strony ulicy Szajnochy (W11), 
elewacji północnej (W12), elewacji zachodniej (W13), elewacji od strony Placu Solnego i 
przejścia (W14). 

 jest: Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej. 
zmienia się na: Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej dla elewacji od strony ulicy Szajnochy 
(W11), elewacji północnej (W12), elewacji zachodniej (W13), elewacji od strony Placu Solnego i 
przejścia (W14). 

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 20.01.2020 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 20.01.2019 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 


