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INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA 

ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 

zadania pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Instytutu 

Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 49 we 

Wrocławiu - Etap IIc i IId obejmujące skrzydło Wschodnie oraz część 

Północnego, fragment pomiędzy klatkami K/1 i K/3.” 

 

I. Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu 

wpłynęły od Wykonawców następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi w trybie 

art. 38 ust. 1 i 2 oraz zmienia treść SIWZ w trybie art. 38 ust. 4  i Ogłoszenia w trybie art. 

12a ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 

Pytanie 1: 

Na elewacji budynku od ulicy Szewskiej znajdują się haki kotwiące do podwieszenia trakcji 

tramwajowej oraz instalacji oświetleniowej. Czy Zamawiający przewidział konieczność 

demontażu olinowania trakcji na czas prowadzenia robót i czy posiada stosowne zgody i 

uzgodnienia z właścicielami trakcji w tym zakresie? 

 

Odpowiedź 1:  

Zamawiający nie uważa, że w czasie realizacji robót pojawi się konieczność demontażu 

olinowania trakcji na czas prowadzenia robót. Jeżeli Wykonawca uzna, że takie demontaże 

będą dla niego konieczne, we własnym zakresie uzyska wszystkie wymagane zgody oraz 

wykona ją na własny koszt zgodnie z zapisami §2, ust. 2 wzoru umowy. W razie potrzeby 

Zamawiający udzieli wytypowanemu przedstawicielowi wykonawcy stosowne pełnomocnictwo.  

 

Pytanie 2: 

Na elewacji budynku od ulicy Szewskiej znajdują się 3 lub 4 kontrolne plomby szklane 

zamocowane w miejscach spękań muru ceglanego? W jakim celu zostały założone plomby i czy 

ich obecność jest nadal konieczna? Czy wykonawca robót będzie mógł zdemontować plomby 

podczas robót  bez konieczności ich odtworzenia? Jeżeli plomby mają pozostać to proszę opisać 

procedurę jaką należy wykonać podczas robót i po ich zakończeniu.  Czy plomby są elementem 

ekspertyzy konstrukcyjnej, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie ekspertyzy.  

 

Odpowiedź 2:  

Tak. Wykonawca będzie mógł zdjąć plomby, bez konieczności ich odtwarzania. Po demontażu 

należy wykonać roboty remontu elewacji zgodnie z PWZ Architektury "Tom I - Rysunki 

podstawowe" - stanowiącym Załącznik nr 6c do SIWZ.  

 

 



Pytanie 3: 

Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu zastępczego niezbędny do prowadzenia 

robót oraz stosowne uzgodnienia i pozwolenia na zajęcie chodnika i jezdni na czas 

wykonywania robót? 

 

Odpowiedź 3:  

Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu zastępczego ani uzgodnień, czy pozwoleń 

na zajęcie chodnika lub jezdni. Zgodnie z zapisami §2, ust. 2 oraz §7, ust. 2, pkt. 2.9 i 2.10 

wzoru umowy czynności te wykona wykonawca na własny koszt. W razie potrzeby 

Zamawiający udzieli wytypowanemu przedstawicielowi wykonawcy stosowne pełnomocnictwo.  

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający opróżni w swoim zakresie wszystkie pomieszczenia w piwnicach z elementów 

mienia ruchomego oraz z zalegających tam śmieci i odpadów budowlanych wraz z ich 

utylizacją (np. wełna mineralna, świetlówki, pozostałości pojemników po farbach i inne)? Jeżeli 

tak, to w jakim terminie? 

 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający opróżni część budynku, która będzie poddana remontowi i przebudowie w 

terminach dostosowanych do harmonogramu robót wykonawcy.  

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający opróżni w swoim zakresie wszystkie pomieszczenia na parterze i wyższych 

kondygnacjach (w szczególności na poddaszu) z elementów mienia ruchomego, mebli,  sprzętu 

elektrotechnicznego oraz z zalegających tam śmieci i odpadów budowlanych wraz z ich 

utylizacją? Jeżeli tak, to w jakim terminie? 

 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający opróżni część budynku, która będzie poddana remontowi i przebudowie w 

terminach dostosowanych do harmonogramu robót wykonawcy.  

 

Pytanie 6: 

Na drzwiach przewidzianych do renowacji lub wymiany znajdują się różnego rodzaju tabliczki, 

a w tym z napisami umożliwiającymi odczyt przez osoby niewidome. Czy wszystkie te 

oznakowania mają być przywrócone na stolarkę po renowacji lub wymianie? 

 

Odpowiedź 6: 

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia wykonawca zamontuje tabliczki informacyjne przy 

każdych drzwiach zgodnie ze wzorem pokazanym na rysunku 29/D PWZ Architektury "Tom III 

- Detale" - stanowiącym Załącznik nr 6c do SIWZ. Napisów umożliwiających odczyt przez 

osoby niewidome wykonawca nie będzie umieszczał. 

 

Pytanie 7: 

W zakresie robót przewidziano renowację i konserwację mebli zabytkowych. Zestawienie mebli 

przestawiono w załączniku do SIWZ pn. „zalacznik-nr-6d-pwz-architektura-tom-iv-

wyposazenie-meblowe-do-renowacji”. Podczas wizji stwierdziliśmy dużą liczbę różnego typu 

mebli rozlokowanych po całym budynku. Czy Zamawiający, w celu jednoznacznego 

przekazania mebli do renowacji, przygotuje je w sposób właściwy przez dokładne opisanie i 

zgromadzenie w jednym miejscu, tak aby można było jednoznacznie określić ilość mebli 

przekazywanych do renowacji. 

 



Odpowiedź 7: 

Renowacji podlegać będą jedynie meble opisane w PWZ Architektury Tom IV – Wyposażenie 

meblowe do renowacji stanowiącego Załącznik nr 6d do SIWZ. Pozostałe elementy 

wyposażenia znajdujące się obecnie w budynku zostaną z niego usunięte. 

 

Pytanie 8: 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej nowych, projektowanych więźb dachowych o 

zestawienie drewna konstrukcyjnego – dotyczy rysunku nr K-90d pod tytułem „stropodach – 

rysunek zestawczy”. 

 

Odpowiedź 8:  

Zestawienie elementów drewna konstrukcyjnego załącznik nr 6e do SIWZ został udostępniony 

wykonawcom razem z Informacją nr 2 dla wykonawców w dniu 27.05.2020 r. 

Pytanie 9: 

Prosimy o udostępnienie badań geotechnicznych? 

 

Odpowiedź 9: 

Wszystkie niezbędne dane z badań geologicznych oraz płynące z nich wnioski zostały zawarte 

w p. 6 i 7 Opisu Technicznego PWZ Konstrukcji stanowiącego Załącznik nr 6e do SIWZ. Na ich 

podstawie zaprojektowane zostały elementy wzmocnienia fundamentów. Pełne badania 

geologicznie nie są konieczne do przygotowania oferty.  

 

Pytanie 10: 

Jako załączniki do SIWZ Zamawiający załączył pozwolenie na budowę z roku 2007 oraz 2009. 

Czy Zamawiający posiada ważne pozwolenie umożliwiające prowadzenie całości robót objętych 

niniejszym postępowaniem?  

 

Odpowiedź 10: 

Tak. Zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę na prowadzenie całości robót 

objętych niniejszym postępowaniem. 

 

Pytanie 11: 

Czy Zamawiający posiada ważną decyzję  Miejskiego Konserwatora Zabytków i może ją 

udostępnić?  

 

Odpowiedź 11: 

Tak. Zamawiający posiada ważną decyjzę Miejskiego Konserwatora Zabytków. Dokument ten 

nie jest konieczny do przygotowania oferty.  

 

Pytanie 12: 

We wzorze umowy w par. 1, pkt.  6 e) podano błędnie datę wydania pozwolenia na budowę 

tzn. podano 14.06.2017 r.  a na załączonym dokumencie (załącznik 5.1) jest data 

14.06.2007r. Prosimy o sprostowanie zapisów umowy. 

 

Odpowiedź 12: 

Zamawiający przekazuje Załącznik nr 11 wzór umowy ze skorygowanym rokiem wydania 

decyzji pozwolenia na budowę (§1, ust. 6, lit. e) wzoru umowy.  

 

Pytanie 13: 

W piwnicach znajdują się betonowe bloki fundamentowe po demontażu urządzeń. Czy 

fundamenty te podlegają rozbiórce, czy mają być pozostawione? 



 

Odpowiedź 13: 

Wszelkie elementy typu bloki fundamentowe o które pyta Wykonawca, nie stanowiące 

konstrukcji budynku i będące zbędnymi po demontażu likwidowanych/zlikwidowanych instalacji 

czy urządzeń należy usunąć.  

 

Pytanie 14: 

W zakresie robót przedstawionych w punkcie „V” Opisu Przedmiotu Zamówienia wspomina się 

o konieczności przeniesienia „szafy z urządzeniami teleinformatycznymi”  do pomieszczenia 

tymczasowego a po zakończeniu robót do docelowej lokalizacji.  

Czy Zamawiający posiada dokumentację istniejącej szafy z urządzeniami teleinformatycznymi 

dotyczącą etapu przeniesienia do pomieszczenia tymczasowego? Czy Zamawiający posiada 

dokumentację urządzeń peryferyjnych aktualnie podłączonych do szafy? Czy Zamawiający jest 

świadomy, tego że tymczasowe łączenie kabli LAN może spowodować pogorszenie jakości i 

szybkości obsługi sieci i w pełni to akceptuje? 

 

Odpowiedź 14: 

Wszystkie dane niezbędne do wykonania w zakresie robót przedstawionych w punkcie „V” 

Opisu Przedmiotu Zamówienia dotyczących przeniesienia „szafy z urządzeniami 

teleinformatycznymi” zostały zawarte w Warunkach technicznych dotyczących przebudowy i 

modernizacji węzła UWr24 mieszczącego się w Instytucie Historycznym przy ul. Szewskiej 49 

nr PRN/C1/1131/2019 wydanych przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe. 

Zamawiający nie akceptuje, żeby podłączenie szafy z węzłem UWr24 w tymczasowej lokalizacji 

spowoduje pogorszenie jakości i szybkości obsługi sieci. Wykonawca tak podłączy węzeł 

UWr24, aby parametry sieci nie uległy pogorszeniu. 

 

Pytanie 15: 

Podczas wizji stwierdziliśmy, że przez część pomieszczeń piwnicznych przebiegają przesyłowe 

rury ciepłownicze należące  do operatora sieciowego. Rury te są częściowo pozbawione izolacji. 

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie naprawy oraz uzupełnienia izolacji orurowania są poza 

zakresem robót wykonawcy. Jeżeli wykonawca ma uzupełnić izolację to prosimy o podanie 

parametrów umożliwiających wycenę tych robót (typ otuliny, ilość przedmiarowa, itd.). 

 
Odpowiedź 15:  
W piwnicach budynku Instytutu Historycznego znajdują się rurociągi transferowe prowadzące 

do węzła cieplnego należące do FORTUM oraz rurociągi c.o. i c.t. prowadzące z węzła cieplnego 

zasilające odbiory w przebudowanych już częściach budynku. Do zakresu Przedmiotu 

Zamówienia należy uzupełnienie warstw izolacji na rurociągach c.o. i c.t. prowadzące z węzła 

cieplnego zasilające odbiory w przebudowanych już częściach budynku zgodnie z p. 6.6. 

"Izolacje opisu technicznego" - PWZ Izolacje Sanitarne, stanowiącego Załącznik nr 6f do SIWZ. 

Uzupełnienie izolacji na rurociągach należących do operatora sieciowego nie jest objęte 

niniejszym zamówieniem. 

 

Pytanie 16: 

Podczas analizy dokumentacji projektowej w zakresie posadzek (np. plik  pod nazwą „warstwy 

stropowe/dachowe/posadzkowe” oraz przekroje) stwierdzamy, że wszystkie projektowane  

posadzki są nowe i wykonane z materiałów współczesnych (np. gres 30x30 cm). Wizja lokalna 

skłania nas do zadania pytań: czy istniejący parkiet ma podlegać renowacji oraz czy istniejące 

płytki podłogowe na komunikacji mają być dokładnie odtworzone co do materiału, koloru i 

kształtu na zasadzie odtworzenia płytki tzw. historycznej.  

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że projektowane warstwy posadzkowe (w tym płytki 

gresowe i klinkierowe) są wykonane z materiałów nowych i współczesnych czyli nie są tzw. 



płytkami historycznymi, a zapis na opisie warstw /np. Ws8b/ „płytki gresowe 30x30 cm na 

kleju analogicznie jak istniejące” oznacza płytki współczesne wykonane jak w poprzednich 

etapach remontu. 

 
Odpowiedź 16:  

Wszystkie warstwy posadzkowe stanowiące warstwy wykończeniowe podłóg należy wykonać 

jako nowe (klinkier drogowy, płytki podłogowe w węzłach sanitarnych i aneksach kuchennych, 

płytki klinkierowe na ciągach komunikacyjnych, wykładziny i parkiety) zgodnie z dokumentacją 

projektową.  

 

Pytanie 17: 

Prosimy o przedstawienie sposobu oraz detali projektowych dotyczących zabezpieczenia 

przeciwpożarowego elementów stalowych, w tym belek nośnych w klatkach schodowych. 

 
Odpowiedź 17:  
Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów stalowych należy wykonać zgodnie z opisem 

technicznym pkt. 6.3.3.7. Schody PWZ Architektury "Tom II – Rysunki podstawowe", 

stanowiącego Załącznik nr 6c do SIWZ „...Belki stalowe zabezpieczyć ppoż. do R 60 poprzez 

malowanie farbami pęczniejącymi w kolorze szarym.”. Zabezpieczenie ppoż. należy wykonać 

analogicznie jak w dwóch pozostałych, zrealizowanych we wcześniejszych etapach, klatkach 

schodowych w obiekcie. 

 

Pytanie 18: 

Czy Zamawiający dysponuje aktualnym pozwoleniem na prowadzenie prac archeologicznych 

niezbędnym przy robotach ziemnych? 

 

Odpowiedź 18: 

Tak. Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych. 

 

Pytanie 19: 

W piwnicy znajdują się kanały instalacyjne przebiegające w posadzkach o szer. ok. 20-30 cm. 

Na części brakuje przekrycia, a w części są zniszczone. W projekcie nie znaleźliśmy informacji 

nt. zakresu prac do wykonania przy tych kanałach. Jaki jest zakres ewentualnych prac do 

wykonania przy remoncie  kanałów?    

 

Odpowiedź 19:  

Istniejące kanały instalacyjne przedstawione są na rysunku nr 2/A (zgodnie z legendą – 

elementy do wyburzenia/likwidacji) i 12/A (kanał opisany jest jako element przeznaczony do 

likwidacji) PWZ Architektury "Tom II – Rysunki podstawowe" stanowiącego Załącznik nr 6b do 

SIWZ oraz uwzględniono w  Przedmiarze robót budowlanych- Część Inwestycyjna 

stanowiącego Załącznik nr 8b do SIWZ w poz. nr 131. Należy je zlikwidować a w ich miejsce 

wykonać warstwy posadzkowe jak w pozostałej części danego pomieszczenia.  

 

Pytanie 20: 

W opisie instalacji sanitarnych w punkcie 6.1 napisano: „W związku z wyraźnymi brakami w 

systemie mocowań przewodów rurowych /w poprzednich etapach/ należy wymienić lub 

dobudować zawiesia mocujące zgodnie z pkt. 6.4.”.  W przedmiarze instalacji sanitarnych w 

pozycji 121 jest montaż uchwytów na istniejącej instalacji 1 kpl i obmiar dodatkowy 60 m2. Co 

oznacza 60 m2 w obmiarze dodatkowym, czy jest to powierzchnia brakującej izolacji rur?   

 

 

 



Odpowiedź 20:  

W ilościach robót do wykonania opisanych pozycjami nr 43, 121 i 137 Przedmiaru robót 

instalacji sanitarnych stanowiącego Załącznik nr 6c do SIWZ wkradły się błędy. Należy przyjąć: 

- dla pozycji nr 43 należy przyjąć: montaż uchwytów na istniejącej instalacji w ilości 150 mb; 

- dla pozycji nr 121 należy przyjąć: montaż uchwytów na istniejącej instalacji w ilości 167  mb; 

- dla pozycji nr 137 należy przyjąć: montaż uchwytów na istniejącej instalacji w ilości 191  mb. 

Dodatkowe izolacje na rurociągach są uwzględnione w innych pozycjach. 

 

Pytanie 21: 

Prosimy o udostępnienie listy części elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 
Odpowiedź 21:  
Zamienny opis techniczny do PWZ Instalacji sanitarnych stanowiącego Załącznik nr 6f do SIWZ 

uzupełniony o zestawienie kształtek wentylacyjnych został udostępniony wykonawcom razem z 

Informacją nr 2 dla wykonawców w dniu 27.05.2020 r. 

 

Pytanie 22: 

Czy został uzgodniony z „Tauron Dystrybucja” projekt części budowlanej dla stacji 

transformatorowej w zakresie wydzielonych dla „Tauron Dystrybucja” pomieszczeń 

(wentylacja, konstrukcja i  kanały kablowe) dla ustawienia rozdzielnic, drzwi do pomieszczenia 

itp - pkt 3.3.1 i 3.2.2 warunków technicznych zasilania ? 

 
Odpowiedź 22:  

Tak. Stanowi on część PWZ Instalacji elektrycznych stanowiącego Załącznik nr 6g do SIWZ. 

 

Pytanie 23: 

W kabinie windy przewidziany jest ekran informacyjny, ma to być oddzielny ekran czy 

wyświetlacz kabinowy z połączeniem? Jakiego typu treści mają być wyświetlane (grafika, filmy 

z dźwiękiem)? 
 
Odpowiedź 23:  
W kabinie windy ma to być wyświetlacz kabinowy, na którym wyświetlane będą treści 

graficzne. 

 

Pytanie 24: 

Czy w oknach drewnianych zamawiający dopuszcza szklenie o budowie 4/16/4 o współczynniku 

ug u1,0 zamiast 4/12/4 o współczynniku ug 0,9 w/m2k oraz 8/16/6 o współczynniku ug u1,0 

zamiast 8/12/8 ug 0,9w/m2k osiągniecie współczynnika u 0,9w/m2k dla pakietów 

jednokomorowych wymaga wypełnienia przestrzeni międzyszybowej znacznie droższym 

gazem: kryptonem zamiast standardowym argonem. Dodatkowo zmiana zespolenia z 8/12/8 

na 8/16/6, poprawi znacząco właściwości akustyczne pakietu szklanego.  

 
Odpowiedź 24:  
Zamawiający dopuści alternatywnie pakiety szklane o budowie 4/16/4 o współczynniku ug 

max. 1,0 w/m2k zamiast opisanych w PWZ Architektury "Tom II – Rysunki podstawowe" 

stanowiącym Załącznik nr 6b do SIWZ jako 4/12/4 o współczynniku ug 0,9 w/m2k, oraz 

dopuści alternatywnie pakiety szklane o budowie 8/16/6 o współczynniku ug max. 1,0 w/m2k 

zamiast opisanych w PWZ Architektury "Tom II – Rysunki podstawowe" stanowiącym Załącznik 

nr 6b do SIWZ jako 8/12/8 o współczynniku ug 0,9 w/m2k. 



Pytanie 25: 

Na elewacji północnej od strony ul. Uniwersyteckiej znajdują się drzwi (widoczne na 

załączonym zdjęciu) natomiast wg dokumentacji w tym miejscu znajduje się okno o5- parter, 

drugie od narożnika z ul. Szewską. W dokumentacji brak informacji o demontażu drzwi oraz 

konieczności zamurowania. Prosimy o opis robót do wykonania w przedmiotowym miejscu. 

 
Odpowiedź 25:  

Na rysunku 19/A PWZ Architektury Tom II - Rysunki podstawowe stanowiącego Załącznik nr 

6b do SIWZ we wspomnianym miejscu nie widać drzwi. W związku z powyższym drzwi należy 

zdemontować, otwór zamurować i wstawić okno O5. 

 

Pytanie 26: 

Prosimy o udostępnienie listy części do wentylacji. Jest ona konieczna do wyceny. 
 

Odpowiedź 26:  

Zamienny opis techniczny do PWZ Instalacji sanitarnych stanowiącego Załącznik nr 6f do SIWZ 

uzupełniony o zestawienie kształtek wentylacyjnych został udostępniony wykonawcom razem z 

Informacją nr 2 dla wykonawców w dniu 27.05.2020 r. 

 

Pytanie 27: 

Prosimy o wykaz ilości i mocy urządzeń klimatyzacyjnych. Na rysunkach brak opisów odnośnie 

mocy chłodniczej a w opisie brak podanych ilości 
 
Odpowiedź 27:  

Informacje dotyczące ilości oraz mocy chłodniczych znajdują się na rysunkach IS12 i IS13 oraz 

w dziale III Zestawienia, punkcie 2 Specyfikacja materiałowa opisu technicznego PWZ 

Instalacji sanitarnej stanowiącego Załącznik nr 6f do SIWZ. 

Pytanie 28: 

Brak w zestawieniu NS i RS: 

- NS-7/00, NS-9/00, NS-10/00 występujących na rzucie przyziemia K-1d 

- RS-3/00 występujących na rzucie rys. strop nad parterem K-10d 

- NS-23/03 występującego na rys strop nad II piętrem K-50d 

- RS-7//03, RS-8//03, RS-9//03, RS-10//03 występujących na rys. strop nad II piętrem rys. K-

63d 

- RS-3/04 występujących na rys. strop nad III piętrem rys. K-70d. 

 

Odpowiedź 28:  

- Uzupełniono rysunek z zestawieniem nadproży i ramek stalowych nr K-8d z PWZ Konstrukcji 

stanowiącego Załącznik nr 6e do SIWZ o pozycje NS-7/00, NS-9/00, NS-10/00; 

- Zamiast ramki RS-3/00 występuje dodatkowe nadproże NS-3/00, co skorygowano na rys. K-

8d z PWZ Konstrukcji stanowiącego Załącznik nr 6e do SIWZ; 

- Zamiast nadproża NS-23/03 występuje ramka stalowa RS-23/03 co skorygowano na rysunku 

zestawczym nr  K50d z PWZ Konstrukcji stanowiącego Załącznik nr 6e do SIWZ; 

- Ramki RS-7/03, RS-8/03, RS-9/03, RS-10/03 na rys. K-63d z PWZ Konstrukcji stanowiącego 

Załącznik nr 6e do SIWZ zostały zastąpione nadprożami NS-7/03, NS-8/03, NS-9/03, NS-

10/03; 

- Zamiast ramki RS-3/04 występuje nadproże NS-3/04 co skorygowano na rys.  zestawczym i 

rys. nadproży nr K-8d i K-70d z PWZ Konstrukcji stanowiącego Załącznik nr 6e do SIWZ. 



Zmienione rysunki K-8d, K-50d, K-63d, K-70d z rewizją rev.1 zamawiający przekazuje wraz z 

niniejszą informacją. 

Pytanie 29: 

Brak w zestawieniu na rys. strop nad I piętrem k-31d profili C300 znajdujących się na tym 

samym rysunku. 

 

Odpowiedź 29:  

Dodano tabelkę zestawienia stali na rys. K-31d z PWZ Konstrukcji stanowiącego Załącznik nr 

6e do SIWZ. 

Zmieniony rysunek K-31d z rewizją rev.1 zamawiający przekazuje wraz z niniejszą informacją. 

 

Pytanie 30: 

Brak w projekcie ramek RS-17/02 i RS-24/03, a które to występują w zestawieniu na rys. k-

6d. 

 

Odpowiedź 30:  

Pozostawiono ramkę RS-17/02, która jest zlokalizowana na rys. nr K-30d z PWZ Konstrukcji 

stanowiącego Załącznik nr 6e do SIWZ. Ramka RS-24/03 nie występuje w projekcie i ją 

usunięto z zestawienia na rys nr K-6d PWZ Konstrukcji stanowiącego Załącznik nr 6e do SIWZ. 

Zmieniony rysunek K-6d z rewizją rev.1 zamawiający przekazuje wraz z niniejszą informacją. 

Pytanie 31: 

Czy w zakres wyceny wchodzi dostawa i montaż 10szt. nowych ławek wzorowanych na typie 2 

ławek istniejących wg rys. 14/R, brak jest tych prac w przedmiarze. 

 

Odpowiedź 31:  

Tak. Dostawa i montaż 10szt. nowych ławek wzorowanych na typie 2 ławek istniejących 

wchodzi w zakres Przedmiotu Zamówienia. Fakt ten został opisany na rys. 14/R PWZ 

Architektury "Tom IV - Wyposażenie meblowe do renowacji" stanowiącego Załącznik nr 6b do 

SIWZ oraz w Przedmiarze Robót Budowlanych- Część Inwestycyjna stanowiącym Załącznik nr 

8b do SIWZ. Zamawiający przypomina, że przedmiary przekazane wykonawcom jako 

załączniki nr Załączniki nr od 8a do 8f do SIWZ stanowią element wyłącznie pomocniczy dla 

kalkulacji ceny ryczałtowej. Za określenie poprawnych ilości robót do wykonania niezbędnych 

do realizacji Przedmiotu Zamówienia odpowiada wykonawca. 

 

Pytanie 32: 

Czy w zakres wyceny wchodzi dostawa i montaż rolet zaciemniających, które widoczne są na 

rzutach instalacji elektrycznych, brak jest tych prac w przedmiarach prac. Jeśli rolety wchodzą 

w zakres wyceny, to proszę o przekazanie zestawienia rolet z podaniem wymiarów, ilości o 

dokładnej specyfikacji. 

 

Odpowiedź 32:  

Tak. Dostawa i montaż elektrycznie sterowanych rolet zaciemniających, które widoczne są na 

rzutach instalacji elektrycznych wchodzi w zakres Przedmiotu Zamówienia. W oknach 

wskazanych na rzutach poszczególnych pięter instalacji elektrycznych należy zamontować 

rolety do ściany od wewnątrz z prowadnicami bocznymi, 100% zaciemnienia, proponowany 

kolor obudowy, prowadnic i materiału: zbliżony do koloru ścian  lub inny do uzgodnienia z 

Zamawiającym na etapie realizacji. Wymiary dostosować do wykończonych otworów okiennych 

zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej dla danego typu okna. Obudowa aluminiowa, 

prowadnice z tworzywa sztucznego. Rolety będą wyposażone w sterowniki umożliwiające 



sterowanie nimi w sposób opisany w opisie technicznym PWZ Instalacji Teletechnicznych 

stanowiącego załącznik nr 6h do SIWZ. 

Zamawiający przypomina, że przedmiary przekazane wykonawcom jako załączniki nr 

Załączniki nr od 8a do 8f do SIWZ stanowią element wyłącznie pomocniczy dla kalkulacji ceny 

ryczałtowej. Za określenie poprawnych ilości robót do wykonania niezbędnych do realizacji 

Przedmiotu Zamówienia odpowiada wykonawca. 

 

Pytanie 33: 

W uzupełnionym Projekcie Zamiennym Konstrukcji brakuje poniższych rysunków: 

- rysunków szczegółowych wzmocnienia ścian fundamentowych za pomocą płaszcza i rusztów 

żelbetowych wraz z zestawieniem niezbędnego zbrojenia, 

- rysunków szczegółowych rusztów żelbetowych RŻ1 wraz z zestawieniem niezbędnego 

zbrojenia, 

- rysunków szczegółowych fundamentów kominów Fk-1 oraz Fk-2 wraz z zestawieniem 

niezbędnego zbrojenia, 

- rysunku ławy fundamentowej Ł40 wraz z zestawieniem niezbędnego zbrojenia, 

Odpowiedź 33:  

Zamawiający informuje, że: 

 - rysunki szczegółowe wzmocnienia ścian fundamentowych za pomocą płaszcza i rusztów 

żelbetowych wraz z zestawieniem niezbędnego zbrojenia pokazano na przekazanym do 

niniejszej informacji rysunku K-2d Fundamenty i wzmocnienia cz.1, który uzupełnia PWZ 

Konstrukcji stanowiący załącznik nr 6e do SIWZ, 

 

- rysunki szczegółowe rusztów żelbetowych RŻ1 wraz z zestawieniem niezbędnego zbrojenia 

pokazano na przekazanym do niniejszej informacji rysunku K-2d Fundamenty i wzmocnienia 

cz.1, który uzupełnia PWZ Konstrukcji stanowiący załącznik nr 6e do SIWZ, 

 

- rysunki szczegółowe fundamentów kominów Fk-1 oraz Fk-2 wraz z zestawieniem 

niezbędnego zbrojenia pokazano na przekazanym do niniejszej informacji rysunku K-2d 

Fundamenty i wzmocnienia cz.1, który uzupełnia PWZ Konstrukcji stanowiący załącznik nr 6e 

do SIWZ, 

 

- rysunek ławy fundamentowej Ł40 wraz z zestawieniem niezbędnego zbrojenia pokazano na 

przekazanym do niniejszej informacji rysunku K-2d Fundamenty i wzmocnienia cz.1, który 

uzupełnia PWZ Konstrukcji stanowiący załącznik nr 6e do SIWZ. 

 

Pytanie 34: 

W przedmiarze prac nie uwzględniono prac związanych ze wzmocnieniem fundamentów wg 

rys. K-1d tj. iniekcji cementowej, wzmocnienia ścian fundamentowych za pomocą płaszcza i 

rusztów żelbetowych, rusztów żelbetowych, fundamentu komina Fk1, fundamentów komina 

Fk2, ławy fundamentowej Ł40. Proszę o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie. 

 

Odpowiedź 34:  

Wykonawca w ofercie uwzględni koszty wykonania wskazanych robót. Zamawiający 

przypomina, że przedmiary przekazane wykonawcom jako załączniki nr Załączniki nr od 8a do 

8f do SIWZ stanowią element wyłącznie pomocniczy dla kalkulacji ceny ryczałtowej. Za 

określenie poprawnych ilości robót do wykonania niezbędnych do realizacji Przedmiotu 

Zamówienia odpowiada wykonawca. 

 

 



Pytanie 35: 

Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółowego rekonstrukcji z piaskowca elementów 

okiennych wg punktu 6.3.5.2.1 opisu technicznego do projektu wykonawczego zamiennego. 

 

Odpowiedź 35:  

Rysunek szczegółowy, o którym mowa w przytoczonym pkt. 6.3.5.2.1. opisu technicznego , to 

rysunek nr 27/D PWZ Architektury Tom III- Detale. 

 

II. Działając na podstawie art. 12a ustawy Pzp Zamawiajacy przedłuża termin składania ofert 

i przekazuje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie 

ogłoszenia o zamówieniu. 

Nowy termin składania ofert i wniesienia wadium - do 19.06.2020 r., do godz. 10:00 

Nowy termin otwarcia ofert -  19.06.2020 r., godz. 11:00. 

Termin związania ofertą - 17.08.2020r. 

 

 

 
Załączniki: 

Załącznik nr 11 – umowa (zmieniony) 

Rys. K-2d, K-6d, K-8d, K-31d, K-50d, K-63d, K-70d 
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