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INFORMACJA NR 5 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: 
W dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego brakuje rysunku nr K-25d (ST n.1/34, 
STn.1/36, ST n.1/37). Prosimy o uzupełnienie brakującej dokumentacji projektu konstrukcji. 
 
Odpowiedź 1:  
W załączeniu Zamawiający przekazuje brakujący rysunek K-25d jako uzupełnienie PWZ 
Konstrukcji stanowiącego Załącznik nr 6e do SIWZ. 

Pytanie 2: 
Czy zakresem przedmiotu zamówienia objęta jest dostawa i montaż wewnętrznej „platformy 
przyściennej kątowej dla osób niepełnosprawnych na wózkach”,  w poziomie III p. przy 
schodach u zbiegu skrzydła północnego i zachodniego,  która jest opisana w specyfikacji 
technicznej ST_0.0_Ogolna_UW,  pkt 3.8.11.3. na stronie nr 36.   Brak tego zakresu 
dostawy w przedmiarach robót.  Ponadto, czy taka platforma analogicznie będzie również 
potrzebna przy schodach na II piętrze budynku. Jeśli tak, prosimy o dobór typu urządzenia / 
producenta. 
 
Odpowiedź 2:  
Przedmiot Zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu wewnętrznej platformy przyściennej. 
 
Pytanie 3: 
W projekcie wykonawczym konstrukcji brak jest rysunku nr K-25d,  ST n.1/34, ST n.1/36, 
ST n.1/37, prosimy o jego udostępnienie. 
 
 
 



Odpowiedź 3:  
W załączeniu Zamawiający przekazuje brakujący rysunek K-25d jako uzupełnienie PWZ 
Konstrukcji stanowiącego Załącznik nr 6e do SIWZ. 
 
Pytanie 4: 
Prosimy o udostępnienie zbiorczego zestawienia wszystkiej stali zbrojeniowej oraz stali 
profilowej. Zestawienie jest niezbędne dla sprawdzenia ilości i potwierdzenia kompletności z 
zestawieniami stali na rysunkach. 
 
Odpowiedź 4: 
Zestawienia stali zbrojeniowej i profilowej znajdują się na poszczególnych rysunkach 
konstrukcyjnych. Zamawiający nie przewiduje przekazania zbiorczego zestawienia.  
 
Pytanie 5: 
Prosimy o doprecyzowanie technologii i materiałów do wykonania izolacji poziomej murów  
oraz izolacji pionowej ścian zewnętrznych od wewnątrz pokazanych  na rys. nr  2.1.A - rzut 
piwnic z zakresem izolacji ścian zew. Opis w legendzie rysunku jest nieprecyzyjny i 
niekompletny, brak na rysunku informacji o izolacji poziomej zabezpieczającej przed 
podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach - „przeponie poziomej”. 
 
Odpowiedź 5: 
Na rysunku 2.1A z PWZ Architektury- Tom II "Rysunki podstawowe" stanowiącego Załącznik nr 
6A do SIWZ pokazano poglądowo zakres iniekcji rastrowych i pionowych. Opisy na nim 
zawarte precyzyjnie opisują zakres na nim przedstawiony. Zakres izolacji poziomych "przepon 
poziomych" został pokazany na poszczególnych rysunkach przekrojów zawartych w  PWZ 
Architektury- Tom II "Rysunki podstawowe" stanowiącego Załącznik nr 6A do SIWZ. Opis 
techniczny wszystkich typów izolacji przeciwwodnych zawarto w p. 6.3.3.14 opisu technicznego 
PWZ Architektury- Tom II "Rysunki podstawowe" stanowiącego Załącznik nr 6A do SIWZ. 
 
Pytanie 6: 
Odnośnie izolacji pionowej ścian zewnętrznych od wewnątrz, prosimy  o informację, czy 
Zamawiający dopuszcza  wykonanie izolacji metodą iniekcji strukturalnej do gruntu, zamiast 
iniekcji rastrowej ścian. 
 
Odpowiedź 6: 
Należy zastosować rozwiązanie opisane w PWZ Architektury- Tom II "Rysunki podstawowe" 
stanowiącego Załącznik nr 6A do SIWZ. 
 
Pytanie 7: 
W zestawieniu jest informacja, że w oknach należy zastosować szyby 8+12+8, mając tym 
samym spełnić wymóg U<= 0,9. Wg. producentów stolarki szyba 8+12+8 będzie miała 
współczynnik U= 1,0. Proszę o informację którego zapisu należy się trzymać. 
 
Odpowiedź 7: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr  24 opublikowaną w Informacji nr 3 dla wykonawców w 
zamian pakietów 8/12/8 w oknach od ul. Szewskiej wykonawcy będą mogli zastosować pakiety 
8/16/6 Ug=1,0 Rw=36 dB. 

Pytanie 8: 
Wg. zestawienia stolarki w oknach połaci owych akustycznych mają zostać zamontowane 
nawiewniki. Proszę o wskazanie producenta który ma w ofercie takie rozwiązanie. 
 



Odpowiedź 8:  
Z dokumentacji nie wynika, że w oknach dachowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej 
mają być zamontowane nawiewniki. Zapis wspominający o zamontowaniu nawiewników 
dotyczy zwykłych okien dachowych (typ O/34 i O/36 z klamką na dole okna) montowanych w 
gabinetach, gdzie zaprojektowano wentylację grawitacyjną. W górnej krawędzi okna powinien 
być zamontowany nawiewnik umożliwiający napływ świeżego powietrza w ilości wskazanej na 
rzutach (patrz legenda rysunkowa). W przypadku braku możliwości zastosowania nawiewników 
w skrzydłach okiennych, należy zastosować inne rozwiązanie umożliwiające napływ powietrza 
do pomieszczenia w ilości wynikającej z projektu (np. nawiewniki ścienne higrosterowalne). 
 
Pytanie 9: 
Brak zestawienia stali zbrojeniowej na dokumentacji K-1d Rzut przyziemia- wzmocnienia 
fundamentów. Brak również opisu klasy betonu. Proszę o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź 9: 
Wraz z Informacją nr 3 wykonawców  Zamawiający przekazał rys. K-2d ze zbrojeniem 
wzmocnień fundamentowych i wykazami stali, który stanowi teraz część PWZ Konstrukcji 
stanowiący Załącznik nr 6e do SIWZ. 
Do wszystkich konstrukcji fundamentowych  należy stosować klasę betonu C25/30, W6. 
 
Pytanie 10: 
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę producenta systemu audiowizualnego? 
 
Odpowiedź 10: 
Zamawiający  w STWiORB Systemu audiowizualnego i adaptacji wnętrza stanowiącej Załącznik 
nr 7e do SIWZ oraz w opisie technicznym PWZ Instalacji teletechnicznych stanowiącego 
Załącznik nr 6h do SIWZ podał specyfikację techniczną, jaką muszą spełniać urządzenia 
systemy AV. Zamawiający dopuści urządzenia wszystkich producentów, które będą spełniały 
podane wymagania.  
 
Pytanie 11: 
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę koszy w krzesłach audiowizualnych z chromowanych na 
kosze malowane w kolorze stelaża?  
 
Odpowiedź 11: 
W krzesłach w sali audytoryjnej kosze należy zamontować zgodne z rysunkiem 24/D PWZ 
Architektury- Tom III Detale stanowiącym Załącznik nr 6d do SIWZ. 
 
Pytanie 12: 
Proszę o potwierdzenie informację związaną z zagospodarowaniem dziedzińca. Zgodnie z 
przedmiarem "IH 2019 Inwestycyjnyostuprprd1" nawierzchnie z kostki kamiennej 18/20 cm, 
10/12 cm, 4/6cm nie wymaga wykonania nowej podbudowy jedynie wykonanie podsypce 
cementowo-piaskowej. 
 
Odpowiedź 12: 
Roboty nawierzchniowe należy wykonać zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 10 
opublikowaną  w Informacji nr 2 dla wykonawców. Do w/w Informacji zamawiający dołączył 
rysunek nr 4/T uzupełniający PWZ Architektury- Tom I "Zagospodarowane terenu" stanowiący 
załącznik nr 6a. 
 
 



Pytanie 13: 
W projekcie występuje rysunek 16 D, obrazujący sposób wykonania drzwi akustycznych. 
Oprócz tego rysunku w projekcie nie ma wzmianki o drzwiach akustycznych. Proszę o 
informację gdzie, jakie i ile szt. drzwi ma zostać zamontowanych jako akustycznych. 
 
Odpowiedź 13: 
Drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej pokazane szczegółowo na rysunku 16/D z PWZ 
Architektury- Tom III "Detale" stanowiącego załącznik nr 6c do SIWZ są to drzwi "TYP 7", 
które należy zainstalować na I i II piętrze w ilości 10 szt., co pokazano na rys. 4/A i 5A oraz 
23/A z PWZ Architektury- Tom II "Rysunki podstawowe" stanowiącego załącznik nr 6b do 
SIWZ. 

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 25.06.2020 r., do godz. 10:00 
Nowy termin otwarcia ofert -  25.06.2020 r., godz. 11:00. 

Termin związania ofertą - 23.08.2020r. 

 

 
 
Załączniki: 
Rys. K-25d 
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Prof. dr hab. Adam Jezierski 


