
 

 
Projekt pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Collegium Antropologicum Uniwersytetu 

Wrocławskiego przy. ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 

 
BZP.272.1.2020.PM                                           Wrocław, dnia 05 czerwca 2020 r. 

 
INFORMACJA NR 9 DLA WYKONAWCÓW 

 
Dotyczy: Postępowania nr BZP.272.1.2020.PM prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Kompleksowa przebudowa 
i remont budynku Collegium Antropologicum przy ul. Kuźniczej 35 obejmująca 
II etap termomodernizacji oraz remont elewacji budynku przy 
pl. Uniwersyteckim 15 we Wrocławiu 
 

 
Uniwersytet Wrocławski informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły 

zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. W oparciu o artykuł 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania poniżej.  

 

 
Pytanie 182 
W nawiązaniu do opublikowanego w dniu dzisiejszym „Ogłoszenie nr 540097509-N-2020 

z dnia 04.06.2020” zwracamy się z prośbą o zmianę terminu z dnia 15.06.2020 na 
16.06.2020 
Prośba podyktowana jest wystąpieniem święta Bożego Ciała 11 czerwca br., a w związku 
z tym 12 czerwca br. jest przewidzianym dniem wolnym dla wielu firm. 
Również w naszej firmie wiele osób zaangażowanych w przygotowanie oferty zaplanowało 
dzień wolny przypadający na 12 czerwca br. W obliczu ostatnich wydarzeń nie chcemy 
anulować zaakceptowanych we wcześniejszym okresie urlopów przypadających właśnie 

na 12 czerwca br.  
Odpowiedź 182 
Zamawiający zmienia  termin składania ofert na 16 czerwca 2020 r. godz. 11:00. 
 
Pytanie 183 
Proszę o potwierdzenie, że na sufitach wszystkich pomieszczeń piętra II powinny zostać 
sufity podwieszane GK w celu zabezpieczenia ognioochronnego. 
Odpowiedź 183 

Zgodnie z odpowiedzią  udzieloną na pytanie nr 177 z Informacji nr 8 dla wykonawców 
z 04.06.2020 r. zabezpieczenie przeciwpożarowe belek stropowych należy wykonać we 
wszystkich pomieszczeniach II piętra.  
 
Pytanie 184 
Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić przecieranie powierzchni sufitów z farb oraz 
ich malowanie we wszystkich pomieszczeniach budynku.  
Odpowiedź 184 
Zgodnie z zapisami w dziale II, ust. 1, pkt. II SIWZ "POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE" 
brzmiącym: „Usunięcie warstw malarskich z pozostałych tynków“ wykonawca usunie 
warstwy malarskie z pozostałych tynków poza tymi skutymi w piwnicy, a nie tylko je 
przetrze. Następnie wszystkie powierzchnie wewnętrzne pomaluje zgodnie z zapisem 
w dziale II, ust. 1, pkt. II SIWZ "POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE" brzmiącym: 
„Dwukrotne malowanie z gruntowaniem wszystkich powierzchni wewnętrznych 
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Zamawiający przedłuża termin składania ofert i przekazuje do publikacji w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie 

Nowy termin składania ofert i wniesienia wadium – do 16 czerwca 2020 r., do godz. 
11:00; 

Nowy termin otwarcia ofert –  16 czerwca 2020 r., godz. 12:00. 
 

 
 

Komisja przetargowa 
PRZEWODNICZĄCA 

mgr inż. Patrycja Miśków 


