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Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania) 

 

INFORMACJA NR 4 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 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwana uPzp, Zamawiający przekazuje treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania: 

Pytanie nr 16: 

W Opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 2. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH występuje 

podpunkt 2.5. Wykonanie instalacji zamgławiania oraz 2.6. Wykonanie instalacji nawadniania. 

W dokumentacji projektowej (Projekt Wykonawczy, STWIORB, Przedmiar) nie znajdują się żadne 

zapisy odnośnie tych pozycji. Czy zamawiający wymaga instalacji systemu zamgławiania oraz 

nawadniania? Jeżeli tak, to prosimy o przesłanie szczegółowej specyfikacji systemu 

zamgławiania oraz nawadniania, wraz ze wskazaniem obszaru, w którym instalacje te miałyby 

być zainstalowane. 

Odpowiedź nr 16: 

Zamawiający nie wymaga wykonania instalacji zamgławiania, ani nawadniania. 

Wszystkie wymaganie instalacje wod.-kan. (wody zimnej, kanalizacyjna i drenażowa) 

zostały uwzględnione z Projekcie Wykonawczym Instalacji WOD.-KAN. 

 

Pytanie nr 17: 

Czy w zakresie wykonania I etapu robót instalacji sanitarnych jest wykonanie podziemnego 

zbiornika wody deszczowej zlokalizowanego w okolicy szczytu szklarni nr V-1? Projekt 

zagospodarowania terenu (projektu budowlanego) przewiduje. Projekt wykonawczy natomiast 

nie. Proszę o informację czy ma zostać wykonany podziemny zbiornik 10m3 na wodę deszczową. 

Odpowiedź nr 17: 

Przedmiot Zamówienia nie obejmuje wykonania podziemnego zbiornika wód 

deszczowych. 

 

Pytanie nr 18: 

W dokumentacji projektowej, rysunku A-4 na układzie warstw P12 oraz P13 występuje 

projektowany styrodur gr. 12 cm. Przedmiar natomiast nie przewiduje takiej warstwy. Proszę o 

doprecyzowanie czy ma zostać wykonana izolacja termiczna podłóg. 

Odpowiedź nr 18: 

Izolację należy wykonać zgodnie z opisami warstw P-12 i P-13 na przekrojach na 

rysunkach A-4 i A-5 Projektu Wykonawczego Architektury. 

 

Pytanie nr 19: 
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Dokumentacja projektowa, np. rys A4 na układzie warstw S1 przewiduje projektowany styrodur 

gr 10cm. Przedmiar w poz. 27 przewiduje izolację termiczną z płyt styropianowych hydro gr 10 

cm. Proszę o wyjaśnienie jaki materiał należy przyjąć do wyceny. 

Odpowiedź nr 19: 

Należy zastosować styrodur zgodnie z opisem warstwy na przekroju na rysunku A-4 

Projektu Wykonawczego Architektury. 

 

Pytanie nr 20: 

Z uwagi na dmc betonowozów oraz pompy do betonu przekraczającej 20t proszę o informację 

jak zamawiający przewiduje proces betonowania. Czy zamawiający dopuszcza w tym przypadku 

w drodze wyjątku wjazd pojazdów ciężkich o dmc nawet 40t. 

Odpowiedź nr 20: 

W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający podał warunki realizacji robót. Za 

dobór odpowiednich środków transportu materiałów na budowę odpowiedzialny jest 

Wykonawca. Zgodnie ze szkicem nr 2 do OPZ dopuszcza się wjazd pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 20 T. 

 

Pytanie nr 21: 

Czy zamawiający widzi potrzebę wykonania przyłączy instalacji elektrycznych czy sanitarnych. 

Jeżeli tak to proszę o udostępnienie warunków przyłączeniowych. 

Odpowiedź nr 21: 

Konieczność wykonania przyłączy elektrycznych i sanitarnych ustali Wykonawca w 

ramach organizacji placu budowy. 

 

Pytanie nr 22: 

W związku z brakiem części pozycji w przedmiarach, a występujących w projekcie proszę o 

doprecyzowanie czy koszt wykonania tych pozycji należy dodać do ofert w postaci dodatkowych 

pozycji czy należy uwzględnić je na przykład w kosztach pośrednich wykonawcy. 

Odpowiedź nr 22: 

Załączony na stronie przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym służącym 

wykonawcom do wyliczenia ceny ryczałtowej. Wykonawcy w ofercie podają cenę 

ryczałtową za wykonanie całości Przedmiotu Zamówienia opisanego przez Projekt 

Budowlany, Projekty Wykonawcze, STWiORB i Opis Przedmiotu Zamówienia bez 

przedstawiania szczegółowej kalkulacji. 

 

Pytanie nr 23: 

Czy w związku ze znaczącymi skokami cen zakupu surowców i zmienną ich dostępnością (np. 

stal, drewno czy aluminium) zamawiający dopuszcza możliwość rewaloryzacji cen ofertowych. 

Czy ryzyko związane ze znacznym, czasem kilkuset procentowym, wzrostem cen wykonawca 

musi uwzględnić we własnym zakresie? 

Odpowiedź nr 23: 

W § 3 ust. 3 Wzoru umowy wyraźnie wskazano, że "Cena ofertowa zawiera wszelkie 

wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością realizacji Przedmiotu Umowy.". W § 3 

ust. 4 Wzoru umowy wskazano zaś, że "Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia brutto określonego w niniejszym paragrafie w przypadkach 

nieprzewidzianych w umowie nawet, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie mógł 

przewidzieć lub nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej 

realizacji umowy.".  Katalog możliwych zmian został zawarty w § 14 Wzoru umowy. 

Możliwość zmiany wynagrodzenia ze względu na wzrost cen materiałów nie została 

przewidziana jako dopuszczalna dla realizacji niniejszego zamówienia. 

 

Pytanie nr 24: 

 



 

3 

Projekt przewiduje wykończenia brzegów donic jako parapety z konglomeratu grubości 5 cm. Na 

rynku nie są dostępne parapety o tej grubości (standardowa grubość 2 i 3 cm). Czy w związku 

z tym projektant oraz zamawiający wyrażają zgodę na wykonanie parapetów o grubości 3 cm? 

Odpowiedź nr 24: 

Na rysunkach detali D-3 i D-4 oraz w części opisowej Projektu Wykonawczego 

Architektury podano, że należy zastosować parapety z konglomeratu o gr. 3 cm. 

Wykonawca przyjmie tę grubość dla wszystkich parapetów z konglomeratu. 

 

Pytanie nr 25: 

Czy zamawiający wymaga całodobowej ochrony budowy przez certyfikowaną firmę 

ochroniarską? Czy ochrona budowy może być realizowana poprzez wygrodzenie terenu budowy 

ogrodzeniem panelowym pełnym i w ten sposób zapewnienie braku dostępu dla osób trzecich? 

Jakie jest stanowisko zamawiającego co do „ochrony budowy”? 

Odpowiedź nr 25: 

Od momentu przekazaniu terenu budowy za jego ochronę odpowiada Wykonawca. 

Wygrodzenie terenu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy, co zostało szczegółowo 

przedstawione w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wybór sposobu ochrony mienia, 

które będzie znajdowało się na budowie należy do Wykonawcy. 

 

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

specyfikacji 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. 
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