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Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania) 

 

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod 

nazwą: Przebudowa zespołu zabytkowych szklarni nr 1-3 na terenie Ogrodu 

Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Sienkiewicza 23 

 

 

Na podstawie art. 284 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwana uPzp, Zamawiający przekazuje treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania: 

Pytanie nr 7: 

Z udostępnionej dokumentacji wykonawczej konstrukcji nie wynika, które elementy stalowe 

mają zostać zdemontowane, oczyszczone i ponownie zamontowane, a które mają być wykonane 

jako nowe. Prosimy o dokładne zaznaczenie na rysunkach i wyspecyfikowanie elementów do 

renowacji i do ponownego wykonania. 

Prosimy o uzupełnienie PW konstrukcji o zestawienia projektowanej konstrukcji stalowej. 

Prosimy o uzupełnienie PW konstrukcji o zestawienia konstrukcji stalowej do renowacji. 

Odpowiedź nr 7: 

Elementy konstrukcji (ramy poprzeczne i płatwie), które mają zostać zdemontowane, 

oczyszczone i ponownie zamontowane zostały wyraźnie opisane na następujących 

rysunkach A-2k, A-4 i A-5 Projektu Wykonawczego Architektury). Dodatkowo 

Zamawiający do niniejszej Informacji załącza dodatkowy rysunek Ar-1, ukazujący 

geometrię poszczególnych elementów, który ma ułatwić wykonawcom oszacowanie 

ilości robót do wykonania (załącznik nr 1). 

Zamawiający udostępnił Wykonawcom Projekt Wykonawczy Konstrukcji, gdzie zostały 

wyspecyfikowane wszystkie elementy konstrukcyjne, a także na rysunkach Projektu 

Wykonawczego Architektury , m.in. A-2k, A-4 i A-5. Jednakże Zamawiający do 

niniejszej Informacji załącza dodatkowo zestawienie elementów stalowych 

konstrukcji nośnej, który ma ułatwić wykonawcom oszacowanie ilości robót do 

wykonania (załącznik nr 2). 

Zestawienie konstrukcji do renowacji na własne potrzeby wykona Wykonawca w 

oparciu o rysunki przekrojów A2-k, A-4 i A-5 Projektu Wykonawczego Architektury, 

załączony do niniejszej informacji rysunek Ar-1 oraz przeprowadzoną wizję lokalną. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że to Wykonawca jest odpowiedzialny za 

ustalenie ilości robót budowlanych do wykonania objętych przedmiotem zamówienia, 

a opisanych w dokumentacji projektowej i Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 8: 

Według opisu projektu technicznego wykonawczego branży architektonicznej - Rozdział 17. 

Wyposażenie szklarni - punkt 17.1 projektuje się ścieżki - w szklarni Meksyk - faktura gładka, w 
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kolorze szaro - beżowym, natomiast na rysunku A-1 Rzut parteru w tabelce posadzka o pow. 

155,33m2 opisana jest: beton arch. imitujący kamienie. Prosimy o odpowiedź o jakiej fakturze 

należy wykonać posadzkę w szklarni nr 3 - Meksyk. 

Odpowiedź nr 8: 

Na ścieżkach w szklarni MEKSYK należy zastosować beton architektoniczny imitujący 

kamienie zgodnie z opisem na rysunku A-1 Projektu Wykonawczego Architektury. 

 

Pytanie nr 9: 

W par. 12 wzoru Umowy jest zapis o wpłacie 30% zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej.  

Czego dotyczy ten zapis, skoro w poprzednim punkcie jest mowa o 5% wartości brutto oferty? 

Czy jest to 30% z 5%, i co z zapłatą/zwrotem pozostałej kwoty zabezpieczenia, czyli 70% kwoty 

zabezpieczenia? 

Odpowiedź nr 9: 

Zgodnie z § 12 wzoru umowy wysokość zabezpieczenia wynosi 5% wysokości kwoty 

brutto podanej w ofercie. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w formach 

wskazanych w art. 450 ust. 1 uPzp.  

Zamawiający, zgodnie z art. 453 ust. 2 uPzp pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę 30% zabezpieczenia (czyli 30 % z 5% 

kwoty zabezpieczenia), które zwracane jest nie później niż w 15 dniu po upływie 

terminu rękojmi za wady i gwarancji, zgodnie z art. 453 ust. 3 uPzp. Pozostała część 

zabezpieczenia w wysokości 70 % zwracana jest w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

 

Załączniki do niniejszej Informacji:  

1. Rys.A r-1 Konstrukcja szklarni 1 i 3 do renowacji i pozostawienia 

2. Zestawienie stali etap 1 

 

 
Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla 

Wykonawców. 

 

 

DYREKTOR GENERALNA  

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

mgr Barbara Starnawska 

 


