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

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Postępowania prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dokumentacja 

projektowo-kosztorysowa remontu i przebudowy Biura ds. Promocji w Gmachu Głównym 

Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu 

 

 

INFORMACJA NR 1 

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ. 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 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści oraz 

zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Pytanie 1. Ponieważ zakres prac został określony przez Zamawiającego jako „przebudowa”, 

projekt budowlany będzie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej na 

podstawie § 3. Pkt 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej . 

Aby uzyskać uzgodnienie w tym zakresie należy zapewnić w ramach opracowanego projektu 

budowlanego spełnienie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Załączona przez Zamawiającego Ekspertyza techniczna wraz z Postanowieniami Dolnośląskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wskazuje na konieczność dostosowania 

budynku do obowiązujących przepisów w tym między innymi wydzielenia i oddymiania klatki 

schodowej  oraz wyposażenia w system sygnalizacji pożaru. 

W związku z powyższym należałoby rozszerzyć zakres dokumentacji o drogę ewakuacyjna z 

pomieszczeń Biura ds. Promocji w postaci klatki schodowej wraz z jej wydzieleniem, oddymianiem i 

systemem alarmu pożaru SAP. Czy Zamawiający przewidział taki zakres  dokumentacji? 

Odpowiedź 1. Projekt należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. ppoż, a więc wykonać wszystkie 

jego zalecenia odnośnie ewakuacji z pomieszczeń Biura ds Promocji, czyli dostosować klatkę 

schodową do obowiązujących przepisów ppoż. Należy przewidzieć wydzielenie tej klatki, oddymianie 

i zainstalowanie systemu sygnalizacji pożaru. 

Budynek ma system SAP. Zamawiający ma aktualny projekt oddymiania klatki schodowej. 
 

Pytanie 2. Wykonanie wentylacji i klimatyzacji będzie wymagało zlokalizowania jednostek 

zewnętrznych w ram istniejącej kubatury co wynika z zapisów planu miejscowego. Gdzie 

Zamawiający planuje umieścić te urządzenia. Obecnie tego typu urządzenia zlokalizowane są w 

piwnicy i na poddaszu budynku. Czy Zamawiający przewidział włączenie tych pomieszczeń do 

opracowania? 

Odpowiedź 2. Lokalizacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przewidziana jest w 

piwnicy lub pod schodami do windy. 

 

Pytanie 3. Zasilanie elektryczne projektowanych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych będzie 

wymagało zwiększenia mocy elektrycznej oraz przeprowadzenia nowej linii kablowej z istniejącej  

rozdzielnicy głównej, która znajduje się na parterze w pomieszczeniu szatni. Czy projekt obejmuje 

taki zakres? Czy Zamawiający zapewnia rezerwę mocy elektrycznej? 

Odpowiedź 3. Projekt obejmuje zasilanie elektryczne urządzeń z rozdzielnicy głównej przy 

szatni na parterze. Zamawiający zapewnia rezerwę mocy elektrycznej. 

 

Pytanie 4. Czy sieć komputerową i telefoniczną należy prowadzić z: istniejącej serwerowni p.112 

czy jakiegoś Pośredniego Punktu Rozdzielczego? 



Odpowiedź 4. Sieć komputerowa i telefoniczna znajduje się w Biurze ds Promocji, należy ją 

uporządkować. Dodatkowe komputery należy podłączyć do sieci poprowadzonej z pokoju 112, 

 

Pytanie 5. Gdzie jest przewidywana lokalizacja centrali wentylacyjnej? 

Odpowiedź 5. Lokalizacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przewidziana jest w 

piwnicy lub pod schodami do windy. 

 

Pytanie 6. Gdzie jest przewidywana lokalizacja zewnętrznej jednostki freonowej? 

Odpowiedź 6. Odpowiedż jak na Pytanie 5. 

 

Pytanie 7. Gdzie jest przewidywane odprowadzenie skroplin? 

Odpowiedź 7. W pomieszczeniu jest umywalka 

 

Pytanie 8. Proszę o potwierdzenie, że projekt przebudowy nie wymaga dodatkowych działań 

wymienionych w odstępstwie PSP. 

Odpowiedź 8. Żądamy uzgodnienia z rzeczoznawca ppoż, więc jeśli rzeczoznawca zażyczy 

sobie dodatkowych rozwiązań, to muszą być one ujęte w projekcie. 

 

Pytanie 9. Proszę o potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje przebudowy instalacji hydrantowej. 

Jeśli ma obejmować - proszę o podanie zakresu. 

Odpowiedź 9. Odpowiedź jak na Pytanie 8. 

 

Pytanie 10. Proszę o potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje przebudowy instalacji c.o. i c.t. Jeśli 

ma obejmować - proszę o podanie zakresu.  

Odpowiedź 10. Projekt nie obejmuje przebudowy co i ct. 

 

Pytanie 11. Rozbudowa rozdzielnicy 1B - czy jest możliwa - może bardziej optymalnie będzie 

przewidzieć nową tablicę dla Biura d/s Promocji? Jeżeli istniejąca rozdzielnica 1B jest w układzie TN-

C, to należy zaprojektować dla potrzeb Biura nową rozdzielnicę. 

Odpowiedź 11. Moc potrzebna do instalacji klimatyzacji jest zapewniona. Natomiast samo 

zasilanie należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Dział Infrastruktury 

UWr (rozbudowa rozdzielnicy 1B) zamieszczonymi w pkt II ppkt 9 OPZ. Zgodnie z nimi należy 

ułożyć przewód PE między rozdzielnicami RG i 1B. 

 

Pytanie 12. Jeżeli należy ułożyć przewód PE między rozdzielnicami RG a 1B, to czy nie lepiej 

ułożyć nową wewnętrzną linię zasilającą (5-żyłową, o odpowiednio dobranym przekroju)  do nowej 

rozdzielnicy i z niej zasilić istniejącą  lub ułożyć 2 linie zasilające - do istniejącej rozdzielnicy 1B i do 

projektowanej? 

Odpowiedź 12. Odpowiedź jak na Pytanie 11. 

 

Pytanie 13. Instalacja odgromowa - w projektowanej instalacji odgromową należy wykorzystać 

istniejące przewody odprowadzające i uziom, czy spełniają one warunki obowiązujących przepisów? 

Czy stan techniczny istniejących elementów jest dobry, czy rezystancja uziomu spełnia warunki? 

Odpowiedź 13. Instalacja odgromowa jest z 2000r. i spełnia istniejące przepisy. 

 

Pytanie 14. Instalacja SAP - czy należy dostosować istniejącą instalację SAP do przebudowy / 

remontu pomieszczeń, czy dla pomieszczeń Biura d/s Promocji należy zaprojektować nową 

instalację przystosowaną do współpracy z istniejącym w budynku systemem sygnalizacji pożaru? 

Odpowiedź 14. Należy dostosować istniejąca instalację SAP do przebudowy w Biurze ds. 

Promocji. 

 

Pytanie 15. Instalacja IT (logiczna i telefoniczna) - czy projektowane instalacje IT mają zostać 

podłączone do istniejącej instalacji (doprowadzenie do istniejącej szafy krosowniczej), czy należy 

zaprojektować nową szafę? 

Odpowiedź 15. Projektowane instalacje IT mają zostać podłączone do istniejącej instalacji. 

 

Pytanie 16. Czy zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie dodatkowych instalacji 

teletechnicznych, takich jak monitoring (CCTV), kontrola dostępu (KD), nagłośnienie (AV), RTV, 

jeżeli tak, czy zostaną one połaczenie z istniejącymi instalacjami. 

Odpowiedź 16. Projekt nie obejmuje dodatkowych instalacji teletechnicznych. 



 

Pytanie 17. Czy będący w Państwa posiadaniu projekt budowlany na oddymianie klatki schodowej 

w przejściu Bramnym ma jeszcze ważne pozwolenie na budowę? 

Odpowiedź 17. Projekt budowlany na oddymianie klatki schodowej w przejściu Bramnym ma 

ważne pozwolenie na budowę. 

 

Pytanie 18. Czy Projektant uczestniczący w wykonaniu usługi (autor dokumentacji przywołanych 

w formularzu oferty) może być osobą fizyczną współpracującą z Wykonawcą na zasadach umowy 

cywilnoprawnej? 

Odpowiedź 18. Projektant uczestniczący w wykonaniu usługi (autor dokumentacji 

przywołanych w formularzu oferty) może być osobą fizyczną współpracującą z Wykonawcą na 

zasadach umowy cywilnoprawnej. 

 

Pytanie 19. Czy w sytuacji opisanej wyżej Projektant składa odrębnie oświadczenia wskazane w 

SIWZ? 

Odpowiedź 19. Zamawiający wyjaśnia, że jeśli osoba fizyczna bezpośrednio znajduje się w 

dyspozycji Wykonawcy, np. na podstawie umowy-zlecenia, to nie należy traktować tej sytuacji jako 

udostępniania zasobów przez podmioty trzecie. W tej sytuacji nie ma obowiązku przedłożenia 

zobowiązania osoby fizycznej do udostępnienia swych zasobów. 

 

 

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 ze 

zm.) Zamawiający przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 14.05.2020 r. do godz. 10:00, 

- otwarcie ofert: do dnia 14.05.2020 r. do godz. 10:30. 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 

Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 

 

mgr Ryszard Żukowski 

KANCLERZ 

Uniwersytetu Wrocławskiego 


