
 

 

L.DZ. EA/ 43 / 19                   Wrocław, dn. 16.08.2019 r. 

 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego,  postępowanie nr ZP/227/2019  

na „Roboty budowlane obejmujące remont elewacji w budynku Radia Wrocław S.A. 

przy ul. Karkonoskiej 10 we Wrocławiu” 

prowadzonym przez Polskie Radio - Regionalną Rozgłośnię we Wrocławiu,  

Radio Wrocław - Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10. 

 

W dn. 13.08.19 r. wpłynęły do siedziby Zamawiającego następujące zapytania do SIWZ: 

 

Pytania:  

 

1. Z jaką częstotliwością będą odbywały się odbiory częściowe?  

 

W § 10 ust 1 umowy jest zapis, że zapłata nastąpi na podstawie protokołu częściowego „po 

prawidłowym wykonaniu Robót w ramach danego etapu”. Czy należy ten zapis rozumieć że 

protokoły częściowe będą wyłącznie po zakończeniu danego etapu prac?  

 

Jeżeli rozliczenia ma nastąpić po zakończeniu danego etapu to w związku z § 2 ust 1 pkt 2 

rozliczenia będą następowały: Etap C – 90 dni od zawarcia umowy, etap D 180 dni od 

zawarcia umowy i Etap A i B na zakończenie umowy do końca sierpnia 2020. Takie 

rozliczenia będą generowały dodatkowe koszty związane z kredytowaniem przez 

Wykonawcę zakupionych towarów i usług na potrzeby realizacji robót, gdyż tak odległe 

okresy rozliczeniowe odbiegają od zasad rynkowych  , które przewidują zwykle okresy 

jednomiesięczne. W rezultacie spowoduje to wzrost ceny ofertowej. 

 

Odpowiedź: 

 

TAK. Protokoły częściowe odbioru robót związanych z poszczególnymi etapami (Etap A, 

Etap B, Etap C, Etap D) będą sporządzane po zakończeniu danego etapu pracy. 

 

2. Prośba o udostępnienie wzorów załączników nr 6 i 7 do umowy – protokoły odbioru 

częściowego i końcowego. 

Odpowiedź: 

 

Wzory załączników nr 6 i 7 do umowy dołączono do niniejszego pisma. 



 

 

3. Czy w przypadku konieczności przełożenia okien z luksferów, do wykonania będzie 

można użyć istniejącego materiału, czy w wycenie należy założyć nowe luksfery ? Jeśli w 

wycenie należy założyć dostawę nowych luksferów to proszę o przekazanie ich 

specyfikacji. 

 

 

Odpowiedź: 

 

Podjęto decyzję o wyłączeniu prac dotyczących luksferów w niniejszej realizacji. Do wyceny prac 

należy przyjąć zabezpieczenie okien z luksferami od zewnątrz, oraz renowację opasek okiennych,  

z wyłączeniem wnęk okiennych. Prace dotyczące luksferów objęte zostaną odrębnym 

opracowaniem. Realizacja zadania zostanie ewentualnie ujęta jako roboty dodatkowe do umowy 

w późniejszym terminie. 

 
 

 

        Z poważaniem 

 

        Elżbieta Pałkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 6 do umowy - Wzór protokołu częściowego odbioru robót 
 

 

PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO ODBIORU ROBÓT  
 

wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane obejmujące remont 

elewacji w budynku Radia Wrocław S.A. przy ul. Karkonoskiej 10 we Wrocławiu” zgodnie z 

umową nr ……………… z dnia ……………… zawartą w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r poz. 1869, ze zm.), zarejestrowanego pod nr 

ZP/227/2019". 

 

Umowa realizowana w okresie od dnia ……………… do dnia ……………… 

 

Inwestor:  Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu Radio Wrocław S.A. 

Wykonawca:  ……………………………………………… 

   ……………………………………………… 

Podwykonawcy: ……………………………………………… 

   ……………………………………………… 

 

Komisja w składzie: 

1. Przedstawiciel Zamawiającego: …………………………………………             

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: ………………………………………… 

3. Przedstawiciel Wykonawcy:  ………………………………………… 

4. ..................................................         ................................................................ 

 

Dokumenty użyte przy odbiorze: 

1. Umowa na wykonanie robót budowlanych nr ………………… z dnia ……………… r. 

2. Dokumentacja projektowa 

 

Roboty rozpoczęto dnia .............................., zgłoszono do odbioru dnia ........................... r. Termin 

wykonania robót częściowych został dotrzymany/przekroczony* o .......... dni z powodu ...................... 

.................................................................................................................................................................... 

Odbioru robót częściowych dokonano w dniu ............................................... 

 

Po dokładnym zbadaniu zakresu wykonanych robót częściowych i zgodności z ustaleniami Komisja 

stwierdziła co następuje:  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………



 

 

………………………………………………………………………………………………....………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Stwierdzone usterki: 

………….……………………………………………………………………………………………… 

………….……………………………………………………………………………………………… 

………….……………………………………………………………………………………………… 

 

Termin usunięcia usterek do: ………………………………………………… 

Dodatkowe ustalenia stron: 

………….……………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………… 

 

Komisja postanowiła uznać roboty częściowe za wykonane zgodnie/niezgodnie* z zawartą umową 

oraz dokumentacją projektową oraz bez wad/z wadami* i odebrane/nieodebrane* od Wykonawcy. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

              Zamawiający                                                                       Wykonawca 

 

 

  ………………………………………..                     ……………….………………………     

 

                                                                                                   

                                      

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych ……………………….………………          

             

                   

     

 

 

Akceptuję  ………………………………………………              dnia ……………………...                   
                                    (prezes Zarządu Zamawiający)   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Załącznik nr 7 do umowy - Wzór protokołu końcowego odbioru robót 

 

 

PROTOKÓŁ KOŃCOWY ODBIORU ROBÓT  
 

wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane obejmujące remont 

elewacji w budynku Radia Wrocław S.A. przy ul. Karkonoskiej 10 we Wrocławiu” zgodnie z 

umową nr ……………… z dnia ……………… zawartą w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r poz. 1869, ze zm.), zarejestrowanego pod nr 

ZP/227/2019". 

 

Umowa realizowana w okresie od dnia ……………… do dnia ……………… 

 

Inwestor:  Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu Radio Wrocław S.A. 

Wykonawca:  ……………………………………………… 

   ……………………………………………… 

Podwykonawcy: ……………………………………………… 

   ……………………………………………… 

 

Komisja w składzie: 

5. Przedstawiciel Zamawiającego: …………………………………………             

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: ………………………………………… 

7. Przedstawiciel Wykonawcy:  ………………………………………… 

8. ..................................................         ................................................................ 

 

Dokumenty użyte przy odbiorze: 

3. Umowa na wykonanie robót budowlanych nr ………………… z dnia ……………… r. 

4. Dokumentacja projektowa 

 

Roboty rozpoczęto dnia .............................., zgłoszono do odbioru dnia ............. r. Termin wykonania robót 

został dotrzymany/przekroczony* o .......... dni z powodu ........................................................... 

................................................................................................................................................................. 

Odbioru robót dokonano w dniu ............................................... 

 

Po dokładnym zbadaniu zakresu robót wykonanych i zgodności z ustaleniami Komisja stwierdziła co 

następuje:  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………



 

 

………………………………………………………………………………………………....………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Stwierdzone usterki: 

………….……………………………………………………………………………………………… 

………….……………………………………………………………………………………………… 

………….……………………………………………………………………………………………… 

 

Termin usunięcia usterek do: ………………………………………………… 

Dodatkowe ustalenia stron: 

………….……………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………… 

 

Komisja postanowiła uznać roboty za wykonane zgodnie/niezgodnie* z zawartą umową oraz 

dokumentacją projektową oraz bez wad/z wadami* i odebrane/nieodebrane* od Wykonawcy. 

 

Termin gwarancji robót upływa z dniem ..................... r. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

              Zamawiający                                                                       Wykonawca 

 

 

  ………………………………………..                     ……………….………………………     

 

                                                                                                   

                                      

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych ……………………….………………          

             

                   

     

 

 

Akceptuję  ………………………………………………              dnia ……………………...                   
                                    (prezes Zarządu Zamawiający)   

 

 


