
 

 

L.DZ. EA/ 45 / 19                   Wrocław, dn. 21.08.2019 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. 16.08.19 r. wpłynęły do siedziby Zamawiającego następujące zapytania do SIWZ: 

 

Pytania:  

 

1) Na rys. W3 jest zapis „luksfery oczyścić, wymienić uszkodzone, uzupełnić spoiny, ocena stanu 

technicznego luksferów i spoin możliwa będzie po ustawieniu rusztowań, w przypadku złego stanu 

technicznego okien należy wszystkie luksfery przełożyć na nowo, po uprzednim zabezpieczeniu 

okien od wewnątrz”.  

- Jaki procent powierzchni luksferów (na etapie wyceny, bez dokładnej wiedzy na temat ich stanu 

technicznego) należy przyjąć w zakresie naprawy i wymiany uszkodzonych elementów?  

- Przy wymianie elementów uszkodzonych na nowe należy liczyć się z tym, że elementy nowe 

będą różniły się barwą, odcieniem, stopniem połysku, itp.. Może też wystąpić przypadek, że nie 

będzie możliwy zakup identycznych luksferów na rynku? Jaką procedurę przewiduje w takim 

przypadku Zamawiający? 

- Jeżeli w trakcie realizacji robót po stwierdzeniu złego stanu technicznego luksferów, zajdzie 

konieczność przemurowania luksferów to czy te prace będą traktowane jako roboty dodatkowe i 

rozliczane osobnym kosztorysem? 

- Jakie wymagania powinny spełniać luksfery biorąc pod uwagę parametry p-poż.? 

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. 

2) Na rys. nr W3 jest opisany zakres robót dotyczący kamer „uchwyt pod nowe 4 kamery do 

zamontowania po zakończeniu prac, wymiana kamer według odrębnego opracowania, w 

bieżącym zadaniu przewiduje się zatynkowanie bruzd po doprowadzeniu kabli pod nowe kamery”.   

- Czy w cenie oferty należy uwzględnić koszt kabli i uchwytów. Jeżeli tak to prosimy o 

podanie parametrów do wyceny : ilość i typu kabli, typ uchwytu.  

Odpowiedź: 

W cenie oferty nie należy uwzględniać kosztów kabli ,  uchwytów, oraz kamer, ponieważ 

całość prac zostanie wykonana w ramach odrębnego zadania.  W cenie oferty należy 

uwzględnić zatynkowanie bruzd po ułożeniu kabli.  

 

3) W opisie technicznym na stronie nr 8 jest punkt 7 o brzmieniu  „Proponowany program prac 

renowacyjno–konserwatorskich dla poszczególnych elementów elewacji”.  

- Czy ten program jest ostateczny i zatwierdzony  przez stosownego konserwatora 

zabytków ? 

- Czy Zamawiający posiada program konserwatorski opracowany przez osobę do tego 

uprawnioną? Jeżeli tak to prosimy o jego udostępnienie. 

Odpowiedź: 

Program konserwatorski znajdujący się w  Projekcie Wykonawczym, w części Opis 

Techniczny jest sporządzony przez Panią Elżbietę Grabarczyk, posiadającą uprawnienia do 

wykonywania takich programów i jest obowiązujący. 

 

4) Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na prowadzenie prac 

konserwatorskich? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu 

Miejskiego Wrocławia i otrzymał Zaświadczenie nr 7917/2019 z dnia 8.07.2019 r. 

stwierdzające brak podstaw do wniesienia sprzeciwu. 

 

 



 

 

5) Przy postawieniu rusztowań do robót na elewacji frontowej należy zająć część trawnika. Pytanie, 

kto jest właścicielem trawnika przy elewacji?  

Odpowiedź: 

Właścicielem pasa zieleni leżącego przy budynku wzdłuż ul. Karkonoskiej jest Radio. Przy 

ustawieniu rusztowań, może wystąpić konieczność wystąpienia do ZDiUM o zajęcie 

chodnika tylko przy pracach związanych z portykiem. 

 

6) Na  podstawie wizji lokalnej stwierdzamy, że przy postawieniu rusztowań na elewacji frontowej 

wystąpi konflikt z istniejącymi drzewami znajdującymi się przy budynku. Co Zamawiający 

przewiduje w związku z tym i czy ma w tym zakresie odpowiednie decyzje administracyjne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający uważa, że  możliwe będzie ustawienie rusztowań przy elewacji. Problemem 

mogą być gałęzie, które będzie należało przyciąć, co jako pielęgnacja drzew nie podlega 

pod decyzje administracyjne. 

 

7) W związku z powyżej zadanymi pytaniami oraz okresem urlopowym prosimy o wydłużenie 

terminu składania ofert o 7 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do prośby i wyrażą zgodę na wydłużenie terminu składania 

ofert o 7 dni. 

Ofertę należy złożyć u Zamawiającego w pok. 185, do dnia 2 września 2019 r. do godz. 

12.00. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod 

wskazany adres. 

 

 

        Z poważaniem 

 

         Elżbieta Pałkiewicz 


