
 
WRO-DOM/1/2021 Wrocław, 25.05.2021 r. 
 
 
 
 
 
 

Wszyscy, 
którzy pobrali SWZ 

 
 
 
DOTYCZY: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji na zadanie pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 
zabytku, polegających na wykonaniu remontu elewacji zachodniej budynku przy ul. Hugona Kołłątaja 9/10 
we Wrocławiu. 

 
Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 

z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści: 
 
PYTANIE nr 3 
Czy Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe inwestycji? 
ODPOWIEDŹ 
Zgodnie z zapisami SWZ.  

   
PYTANIE nr 4 
Czy Zamawiający potwierdza płatność tylko jedną fakturą? 
ODPOWIEDŹ 
Zgodnie z zapisami SWZ. 
 
PYTANIE nr 5 
Proszę o informację z jakiego drewna należy wycenić wszystkie okna? 
ODPOWIEDŹ 
Okna należy wycenić z drewna klejonego sosnowego. 

   
PYTANIE nr 6 
Zgodnie z zapisami w dokumentacji „Parapety wewnętrzne projektuje się jako drewniane, malowane na biało oraz lastrykowe”. 
Proszę o podanie ilości parapetów drewnianych oraz lastrykowych. 
ODPOWIEDŹ 
Ilość parapetów drewnianych - 48 szt. Ilość parapetów lastrykowych - 48 szt. 
 
PYTANIE nr 7 
Proszę o informację z jakiego drewna należy wycenić parapety wewnętrzne? 
ODPOWIEDŹ 
Parapety wewnętrzne należy wycenić z drewna klejonego sosnowego. 

   
PYTANIE nr 8 
Proszę o informację jakie prace i w jakim zakresie należy wycenić odnośnie prac wewnątrz mieszkań ? Czy prace będą się tylko 
ograniczały do renowacji ościeży wewnątrz mieszkań? 
ODPOWIEDŹ 
Tak, prace wewnątrz mieszkań będą ograniczały się do renowacji ościeży. 
 
PYTANIE nr 9 
Czy konstrukcje stalowe balustrad mają zostać ocynkowane ogniowo? 
ODPOWIEDŹ 
Tak. 

   
PYTANIE nr 10 
Czy podwyższenie kominów wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? 
ODPOWIEDŹ 
Nie. 
 
PYTANIE nr 11 
Czy wykonanie izolacji przeciwwodnej budynku na głębokość 1,0m p.p.t wchodzi w zakres wyceny? 
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ODPOWIEDŹ 
Tak.  

   
PYTANIE nr 12 
Jaką warstwę wykończeniową należy wycenić w obszarze loggi? Czy ma to być warstwa dekoracyjna „terazzo” gr. 1cm tak jak 
podano to w PW, czy posadzka z mikrobetonu jak podano to w poz.128 przedmiaru prac? 
ODPOWIEDŹ 
Warstwa dekoracyjna „terazzo” gr. 1cm. 
 
PYTANIE nr 13 
Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wymiana istniejącej kanalizacji deszczowej? Jeśli tak to proszę o przekazanie 
dokładnego zakresu i opisu. 
ODPOWIEDŹ 
Niezbędne informacje zawarte są w poz. 60 Przedmiaru i w Opisie technicznym system A-15 II.  

   
PYTANIE nr 14 
Czy wykonanie nowego cokołu lastrykowego na loggiach wchodzi w zakres wyceny gdyż brak tego typu prac w przedmiarze? 
ODPOWIEDŹ 
Tak. 
 
PYTANIE nr 15 
Proszę o potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi: 
- przebudowa elewacji wschodniej i elewacji szczytowych, 
- przebudowa dachu i wnętrz klatek schodowych. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający potwierdza, że wymienione prace nie wchodzą w zakres przedmiotowego zadania. 

   
PYTANIE nr 16 
Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wyburzenie istniejącego stropu w poziomie poddasza wraz z montażem klapy 
oddymiającej ? 
ODPOWIEDŹ 
Nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania. 
 
PYTANIE nr 17 
Proszę o potwierdzenie, że nowe rynny, rury oraz obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytan-cynk patynowanej? 
ODPOWIEDŹ 
Nowe rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytan-cynk.  

   
PYTANIE nr 18 
W jaki sposób mają zostać wykończone daszki przy wejściach do mieszkań? 
ODPOWIEDŹ 
Daszki przy wejściach do mieszkań powinny być wykończone od góry papą termozgrzewalną – według przedmiaru poz. 59. 
 
PYTANIE nr 19 
Czy dostawa i montaż skrzynek pocztowych, skrzynek na ulotki oraz domofonu panelowego wchodzi w zakres wyceny? 
ODPOWIEDŹ 
Tak, przedmiar poz. 120.  

   
PYTANIE nr 20 
Czy w zakres wyceny wchodzi malowanie istniejącej ślusarki (witryny) klatki schodowej od zewnątrz i od wewnątrz? 
ODPOWIEDŹ 
Tak, od zewnątrz. 
 
PYTANIE nr 21 
Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w klatce schodowej? 
ODPOWIEDŹ 
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wymiana drzwi z klatki na galerie.  

   
PYTANIE nr 22 
Czy w obrębie galerii w miejscu styku z rynną spustową należy zamontować obróbkę blacharską? 
ODPOWIEDŹ 
Tak. 
 
PYTANIE nr 23 
Proszę o informację czy w zakres wyceny wchodzi wymiana instalacji odgromowej? 
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ODPOWIEDŹ 
Tak.  

 
PYTANIE nr 24 
Czy w zakres inwestycji wchodzi wykonanie ocieplenia wraz z okładziną z płytek oraz powłoką antygraffiti w przejściu 
bramowym? 
ODPOWIEDŹ 
Przejście bramowe jest poza zakresem tego etapu. 
 
PYTANIE nr 25 
Do jakiej głębokości należy odkopać budynek w celu wykonania izolacji przeciwwodnej fundamentów, skoro zgodnie z opisem 
w PW budynek jest podpiwniczony? 
ODPOWIEDŹ 
Izolacja fundamentów nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania. Należy wykonać izolację do 50 cm poniżej gruntu.  

   
PYTANIE nr 26 
Z jakiego materiału ma zostać wykonana okładzina balustrad? Czy mają to być płyty Aquapanel czy płyty włókno-cementowe? 
ODPOWIEDŹ 
Okładzina balustrad ma zostać wykonana z płyt typ. Aquapanel i otynkowana zgodnie z dylatacjami wg. rysunków 
zamieszczonych przez Zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu ogłoszenia o zamówieniu. 
 
PYTANIE nr 27 
Proszę o potwierdzenie zapisów z SWZ, iż „Budynek jest czynny całą dobę, przy ciągłym ruchu mieszkańców, w związku z tym 
konieczne jest uzgodnienie terminów wykonywania praz z użytkownikiem obiektu”. Taka forma prac będzie się wiązała z bardzo 
wieloma utrudnieniami, biorąc pod uwagę fakt, iż galerie są jedyną drogą komunikacji dla mieszkańców. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający potwierdza. Utrudnienia zostały uwzględnione w kosztorysie. 

   
PYTANIE nr 28 
W przedmiarze prac nie ujęto odcięcia gzymsów żelbetowych płyty przy użyciu pił diamentowych, proszę o uzupełnienie 
przedmiaru w tym zakresie. 
ODPOWIEDŹ 
Całość została ujęta w poz. 12 przedmiaru. 
 
PYTANIE nr 29 
Z jakich płyt należy obudować daszek przy wejściu do klatki schodowej ? Czy mają to być płyty włókno-cementowe tak jak na 
rysunku, czy płyty Aquapanel tak jak w opisie? 
ODPOWIEDŹ 
Mają to być płyty typu Aquapanel, otynkowane.  

   
PYTANIE nr 30 
Proszę o informację co oznacza zapis w zestawieniu okien Ucmax<1,30. Czy współczynnik ten odnosi się do całego okna 
i powinien mieć oznaczenie Uw? Ponadto należy nadmienić, iż przy takich wymiarach zaprojektowanych okien wymagany 
współczynnik dla całego okna <1,30, biorąc pod uwagę większość okien p.poż jest niemożliwy do osiągnięcia. Czy Zamawiający 
dopuści współczynnik dla całego okna Uw≤1,50 dla wszystkich okien? 
ODPOWIEDŹ 
Tak, powinno być oznaczenie Uw.  Wykonać zgodnie z projektem. 
 
PYTANIE nr 31 
Czy w oknach o symbolu O.3, które posiadają odporność ogniową EI30, zaprojektowane nawietrzaki również powinny mieć taką 
samą odporność ogniową ? Takie rozwiązanie wiąże się ze zwiększonymi kosztami. 
ODPOWIEDŹ 
Nawietrzaki montowane w oknach powinny być EI30. 

   
PYTANIE nr 32 
W przedmiarze prac nie ujęto tynkowania powierzchni balustrad na płytach Aquapanel z dwóch stron? Czy tynkowanie to 
wchodzi w zakres wyceny? 
ODPOWIEDŹ 
Strona frontowa – tynkowanie – wchodzi w zakres wyceny, strona wewnętrzna – malowanie. 
 
PYTANIE nr 33 
Czy wymianie podlegają instalacje WLZ na galerii wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi? 
ODPOWIEDŹ 
Tak. 
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PYTANIE nr 34 
Czy należy rozprowadzić instalacje teletechniczne do lokali mieszkalnych (zakończone puszką przy lokalu mieszkalnym) 
światłowód, 2x skrętka UTP kat. 5, 2x antena. Jeśli tak to proszę o wskazanie miejsca dla punktu dystrybucyjnego. 
ODPOWIEDŹ 
Tak.  
 
PYTANIE nr 35 
Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie pilastrów z płukanego lastryko, oznaczenie „LP” na rysunkach elewacji? 
Jeśli tak to proszę o podanie ilości pilastrów do wykonania, gdyż brak jest tego typu prac w przedmiarze. 
ODPOWIEDŹ 
Nie wchodzi w zakres zamówienia.  

   
PYTANIE nr 36 
Czy w zakres przedmiotów zamówienia wchodzi dostawa i montaż witryny aluminiowej W-1 o EI30 i RC-2, która została 
wymieniona w pozycji 69 przedmiaru prac ? Jeśli tak to proszę o przesłanie rysunku przedmiotowej witryny wraz ze specyfikacją. 
ODPOWIEDŹ 
Witryna została zastąpiona 3 oknami, wymiary analogicznie jak pozostałe, o odporności pożarowej. 
 
PYTANIE nr 37 
Czy całą stolarkę okienną należy montować w warstwie ocieplenia ? Czy ma to być montaż zwykły czy „ciepły”? 
ODPOWIEDŹ 
W projekcie nie określono rodzaju.  

   
PYTANIE nr 38 
Jakie nawiewniki w oknach należy wycenić: ciśnieniowe czy higrosterowalne? 
ODPOWIEDŹ 
Zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
PYTANIE nr 39 
Jaki współczynnik przenikania ciepła należy przyjąć dla stolarki okiennej: Uw<1,3 według dokumentacji, czy Uw<0,9 według 
aktualnych norm? 
ODPOWIEDŹ 
Jak w dokumentacji, tj. Uw<1,3, obiekt zabytkowy.  

   
PYTANIE nr 40 
Czy w zakres zamówienia wchodzi wymiana progów drzwiowych ? Jeśli tak to proszę o przekazanie specyfikacji progów. 
ODPOWIEDŹ 
Tak, grubość – 4 cm, szerokość – 12 cm. 
 
PYTANIE nr 41 
Proszę o podanie dokładnych wymiarów tj. szerokość oraz grubość odnośnie poszczególnych elementów lastrykowych takich jak: 
parapety zewnętrzne i wewnętrzne, progi drzwiowe, zwieńczenia balustrad ? 
ODPOWIEDŹ 
Balustrady 34 cm - szerokość, 4 cm - grubość , parapety – 18-20 cm szerokość, 4 cm – grubość, progi drzwiowe – 16 cm- szerokość, 

4 cm – grubość.  

   
PYTANIE nr 42 
Proszę o podanie rodzaju kolorystyki wszystkich elementów lastrykowych. 
ODPOWIEDŹ 
Zbliżone do istniejących. 
 
PYTANIE nr 43 
Proszę o podanie informacji gdzie Wykonawca będzie mógł zorganizować plac budowy. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie organizuje/nie zapewnia Wykonawcy placu budowy. Wykonawca organizuje sobie plac budowy we własnym 
zakresie. 

 
PYTANIE nr 44 
Proszę o doprecyzowanie ilości stolarki okiennej i drzwiowej do wyceny, gdyż zestawienia stolarki obejmują zakres elewacji 
zarówno przy ul. Kołłątaja 9-10, jak i przy ul. Kołłątaja 11-12. Na rzutach poszczególnych kondygnacji brakuje oznaczeń drzwi 
i okien, przez co nie jest możliwe dokładne wyliczenie ilości. 
ODPOWIEDŹ 
Łączna ilość okien 59 szt. Zgodnie z przedmiarem dział 5 poz. 61-69. Łączna ilość drzwi 34 szt. Zgodnie z przedmiarem dział 5 poz. 

70-76. 
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PYTANIE nr 45 
Czy należy wycenić kraty stalowe w oknach O6? 
ODPOWIEDŹ 
Nie ma krat w oknach zgodnie z projektem. 

 

PYTANIE nr 46 
Czy nad galerią w poziomie poddasza należy wymienić rynny oraz obróbki blacharskie? 
ODPOWIEDŹ 
Rynny i obróbki bez wymiany. Rury spustowe do wymiany. 

 

PYTANIE nr 47 
Jakie prace należy wykonać w zakresie daszku nad ostatnią kondygnacją? 
ODPOWIEDŹ 
Tynk + struktura od dołu i od czoła zgodnie z projektem. 

 

PYTANIE nr 48 
W dokumentacji na rys. nr PW-K-01 pokazano wzmocnienie zarysowanej ściany. Proszę o udzielenie informacji czy wzmocnienie 
dotyczy tylko tego jednego fragmentu ściany czy większego zakresu prac, proszę o doprecyzowanie, gdyż brak jest tego typu prac 
w przedmiarze. 
ODPOWIEDŹ 
W przypadku stwierdzenia konieczności wzmocnienia ścian w trakcie prowadzonych robót będą do wykonania. 

 
PYTANIE nr 49 
Czy na istniejącej elewacji klatki schodowej należy wykonać warstwę ocieplenia wraz z wykończeniem czy tylko warstwę nowego 
tynku. 
ODPOWIEDŹ 
Zgodnie z dokumentacją  - rzuty poszczególnych kondygnacji + legenda. 
 
PYTANIE nr 50 
Czy na elewacji klatki schodowej należy wymienić obróbki blacharskie przy istniejących witrynach szklanych ? 
ODPOWIEDŹ 
Tam gdzie występuje ocieplenie – nowy montaż. Tam gdzie nie ma ocieplenia – malowanie. 
 

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża wyznaczony 
termin składania i otwarcia ofert oraz zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(SWZ), tj.: 

1) Rozdział 16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje następujące brzemiennie: 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu  do dnia 31.05.2021 r. do godz. 11:00. 

2) Rozdział 17. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 17.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2021 r. o godzinie 13:00. 

3) Rozdział 18 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt 18.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 29.06.2021 r. 
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