
 

 

 

 

 

 

 

        

nr postępowania: BZP.2712.1.2020.EH                              Wrocław, 25.02.2020 r. 

 

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 
(informacja zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego i przesłana do 
Wykonawców) 
 

               ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

realizację zadania pod nazwą: „Remont i przebudowa pomieszczeń na potrzeby 

Dziekanatu WNB wraz z wymianą pionów wodociągowych oraz remont dachu, elewacji i 

wymiana stolarki okiennej skrzydła D w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego - Etap 6D, 

5E, i 6E (w zakresie skrzydła D) przy ul. Przybyszewskiego 63/77”. 

 

W oparciu o artykuł 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – 
Uniwersytet Wrocławski udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców: 
 

Pytanie 1) Przedmiar robót nie uwzględnia pozycji i kosztów związanych z transportem 

ręcznym gruzu do kontenerów. Proszę o informację: czy oferent ma dodać pozycję do 

kosztorysu ofertowego i w jakiej ilości.  

Odpowiedź 1) Transport ręczny gruzu do kontenerów należy do robót towarzyszących, 

których koszty, zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 wzoru umowy, Wykonawca uwzględni w 

cenach jednostkowych robót podstawowych. Roboty podstawowe zostały 

wyspecyfikowane w przekazanych Wykonawcom przedmiarach stanowiących Załączniki 

nr 12.1-12.6 do SIWZ. 

Pytanie 2) Przedmiar robót nie uwzględnia kosztów związanych z wywozem i utylizacją 

gruzu. Dla jednakowej oceny ofert. Proszę o informację: czy oferent ma dodać pozycję do 

kosztorysu ofertowego i w jakiej ilości. 

Odpowiedź 2) Wywóz i utylizacja gruzu należą do robót towarzyszących, których 

koszty, zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 wzoru umowy, Wykonawca uwzględni w cenach 

jednostkowych robót podstawowych. Roboty podstawowe zostały wyspecyfikowane w 

przekazanych Wykonawcom przedmiarach stanowiących Załączniki nr 12.1-12.6 do 

SIWZ. 

Pytanie 3) Przedmiar robót nie uwzględnia kosztów związanych z wywozem i utylizacją 

złomu stalowego. Proszę o informację: czy oferent ma dodać pozycję do kosztorysu 

ofertowego i w jakiej ilości. 

Odpowiedź 3) Wywóz i utylizacja złomu stalowego należą do robót towarzyszących, 

których koszty, zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 wzoru umowy, Wykonawca uwzględni w 

cenach jednostkowych robót podstawowych. Roboty podstawowe zostały 

wyspecyfikowane w przekazanych Wykonawcom przedmiarach stanowiących Załączniki 

nr 12.1-12.6 do SIWZ. 



 

Pytanie 4) Przedmiar robót nie uwzględnia kosztów montażu i demontażu rusztowań 

warszawskich. Proszę o informację: czy oferent ma dodać pozycję do kosztorysu 

ofertowego i w jakiej ilości. 

Odpowiedź 4) Montaż i demontaż rusztowań warszawskich należą do robót 

tymczasowych, których koszty, zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 wzoru umowy, Wykonawca 

uwzględni w cenach jednostkowych robót podstawowych. Roboty podstawowe zostały 

wyspecyfikowane w przekazanych Wykonawcom przedmiarach stanowiących Załączniki 

nr 12.1-12.6 do SIWZ. 

Pytanie 5) Przedmiar robót nie uwzględnia kosztów montażu, demontażu zsypu na gruz. 

Proszę o informację: czy oferent ma dodać pozycję do kosztorysu ofertowego i w jakiej 

ilości. 

Odpowiedź 5) Montaż i demontaż zsypu na gruz należą do robót tymczasowych, 

których koszty, zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 wzoru umowy, Wykonawca uwzględni w 

cenach jednostkowych robót podstawowych. Roboty podstawowe zostały 

wyspecyfikowane w przekazanych Wykonawcom przedmiarach stanowiących Załączniki 

nr 12.1-12.6 do SIWZ. 

Pytanie 6) Przedmiar robót nie uwzględnia listew progowych na styku różnych rodzajów 

nawierzchni. Proszę o informację: czy oferent ma dodać pozycję do kosztorysu 

ofertowego i w jakiej ilości. 

Odpowiedź 6) Zamawiający wymaga estetycznego wykończenia połączeń różnych 

materiałów podłogowych na jednym poziomie bez użycia listew maskujących czy 

progowych. Tak więc nie ma konieczności uzupełniania przedmiaru o nową pozycję. 

Pytanie 7) Przedmiar robót nie uwzględnia czyszczenia wykładzin. Opis projektu 

wykonawczego przewiduje czyszczenie wykładzin korytarza. Proszę o informację: czy 

oferent ma dodać pozycję do kosztorysu ofertowego i w jakiej ilości. 

Odpowiedź 7) Zgodnie z rysunkiem A-2 Projektu Wykonawczego Architektury 

Dziekanatu stanowiącego Załącznik nr 10.2 do SIWZ we wszystkich pomieszczeniach 

objętych przebudową wykonawca ułoży nowe warstwy podłogowe. Nie przewiduje się 

czyszczenia istniejących wykładzin. 

Pytanie 8) W zakresie ściany REI 120 – cyt. „proj płyta ppoż. REI 120”. Z uwagi na 

warunki techniczne związane z wymiarami pomieszczeń oraz oczekiwaniami inwestora co 

do powierzchni użytkowej. Projektant projektu wykonawczego winien wskazać 

rozwiązanie oczekiwane dla przedmiotowej sytuacji. Z uwagi na ilość dostępnych 

rozwiązań na rynku; nie powinno to być pozostawione jako wolny wybór wykonawcy. 

Proszę o wskazanie i dobór przez projektanta rozwiązania projektowego dla 

postawionego projektowanego parametru tzn. odpowiedniego typu okładziny, ilości 

okładzin czy grubości okładzin, ew. sposobu montażu dla zapewnienia oczekiwanego 

parametru REI.  

Odpowiedź 8) Zamawiający nie preferuje żadnego z dostępnych rozwiązań 

materiałowych na rynku. Wykonawca może zastosować płytę p.poż REI120 w systemach 

opartych na płytach gipsowo-kartonowych, w systemach opartych na płytach silikatowo-

cementowych jak i stosując inne rozwiązania materiałowe. Jednakże ze względu na fakt, 

że pomieszczenia sanitarne, gdzie należy to rozwiązanie zastosować, są małe, 

maksymalna grubość zabudowy nie może przekraczać 80 mm (z uwzględnieniem 

koniecznej podkonstrukcji), a powierzchnia zewnętrzna musi się nadawać do obłożenia 

płytkami ceramicznymi. 

 

Działając w myśl art. 38 ust. 4a pkt.1) ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert i zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

Termin składania ofert i wniesienia wadium: 10.03.2020 r. do godz. 10.00 
Termin otwarcia ofert:                                10.03.2020 r. o godz. 11:00 
                                                                                  prof. dr hab. Adam Jezierski 

                                                                                 REKTOR Uniwersytetu Wrocławskiego   


