
 
 
 
 

 
 Wrocław, dnia 27.07.2021 r. 

 
INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: 

BUDOWA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WE WROCŁAWIU; dz.nr. 68/2, 68/1 
AM-2” w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury służącej wsparciu MMŚP we 
Wrocławiu, poprzez utworzenie kompleksu nowoczesnych inkubatorów” 
realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 1 -Przedsiębiorstwa i Innowacje, Działanie 1.3  
– Rozwój przedsiębiorczości 

 
Nr postępowania: PZP/4/2021 

 
Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

2019, poz. 2019 ze zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do 
przedmiotowego postępowania: 
 

Pytanie nr 44: 
W przekazanej dokumentacji brak schematu rozdzielnicy RPW - prosimy o uzupełnienie 
Odpowiedź nr 44: 
Prosimy o wskazanie miejsca, w którym ta rozdzielnica się znajduje w dokumentacji. 

 
Pytanie nr 58: 
Po czyjej stronie są koszty związane z opłatami administracyjnymi w wysokości 53.130,00zł 

 
Odpowiedź nr 58: 
Koszty związane z opłatami administracyjnymi znajdują się po stronie Zamawiającego i nie należy ich 
uwzględniać w ofercie. W sporządzonej ofercie należy jedynie uwzględnić wycenę związaną  
z wycinką i przycinką pielęgnacyjną drzew, które nie zostaną wycięte. 

 
Pytanie nr 59: 
Proszę o udostępnienie decyzji na wycinkę drzew. Czy wycinka drzew wchodzi w zakres przetargu? 
Po czyjej stronie jest opłata rekompensacyjna za wycinane drzewa. 
Odpowiedź nr 59:  
Odpowiedź została udzielona w treści odpowiedzi do pytania nr 58. 

 



 
 
 
 

 
Pytanie nr 60: 
Zgodnie z opisem technicznym na str.8 - w terenie mogą pojawić się niezinwentaryzowane linie 
kablowe. W przypadku natrafienia na takie obiekty należy przerwać prace i uzgodnić z odpowiednimi 
służbami sposób skrzyżowania. Prosimy o informację czy w takim przypadku Inwestor wydłuży 
termin realizacji obiektu oraz pokryje dodatkowe koszty zabezpieczenia lub przebudowania kolizji 
sieci? 
Odpowiedź nr 60:  
Zamawiający informuje, iż powyższe zależeć będzie od rodzaju sieci, na którą natrafi Wykonawca.  

 
Pytanie nr 62: 
Prosimy o udostępnienie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej 
wydanych przez MPWiK S.A Wrocław. 
Odpowiedź nr 62: 
Dokumentacja w załączeniu. 

 
Pytanie nr 63: 
Prosimy o udostępnienie uzgodnienia poniższej dokumentacji projektowej z gestorami sieci: 

- projekt przyłącza wodociągowego 
- projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej 
- projekt przyłącza kanalizacji deszczowej 
- projekt przekładki istniejącego przyłącza ciepłowniczego 

Wykonawca nie może odpowiadać za uzgodnienie dokumentacji projektowej przygotowanej 
przed podmiot trzeci na zlecenie Zamawiającego. 
Odpowiedź nr 63: 
Dokumentacja w załączeniu. 
Dotyczy projektu przekładki: 
Dołączamy uzgodnienia dot. koncepcji zabezpieczenia przyłącza.  
Uzgodnienie projektu przekładki istniejącego przyłącza ciepłowniczego nastąpi po podpisaniu 
umowy z Fortum przez Zamawiającego. 

 
Pytanie nr 64: 
Prosimy o potwierdzenie, że 2 funkcyjny węzeł ciepłowniczy nie jest objęty przedmiotem 
zamówienia. 
Odpowiedź nr 64: 
Wyposażenie pomieszczenia węzła jest w zakresie gestora sieci ciepłowniczej (projekt i wykonanie). 

 
Pytanie nr 66: 
Czy wycinka drzew jest w zakresie przetargu? Jeżeli tak to prosimy o odpowiedzi po czyjej 
stronie są opłaty administracyjne za wycinkę? 
Odpowiedź nr 66: 
Odpowiedź została udzielona w treści odpowiedzi do pytania nr 58. 

 
Pytanie nr 67: 
Prosimy o przesłanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej z rozpoznania warunków gruntowo-
wodnych, na którą powołuje się projektant konstrukcji.  
Odpowiedź nr 67: 
Dokumentacja została udostępniona jako załącznik do Informacji nr 1 dla Wykonawców w dniu 
23.07.2021 r. 



 
 
 
 

 
 

Pytanie nr 68: 
Architektura - aranżacja – wg spisu rysunków, w dokumentacji powinno znajdować się zestawienie 
wyposażenia meblowego rys. Q221PW Z 01. Brak takiego zestawienia w dokumentacji przetargowej. 
Prosimy o uzupełnienie. Czy dostawa i montaż wyposażenia meblowego wchodzi w zakres oferty? 
Odpowiedź nr 68: 
Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego (meblowego), została wyłączona przez Zamawiającego z 
Przedmiotu Zamówienia i będzie realizowana w odrębnej procedurze przetargowej. W związku z 
powyższym nie należy w ofercie ujmować wyceny tego zakresu. 

 
Pytanie nr 69: 
Według opisu do PW architektura „dostawa elementów ruchomych wyposażenia według 
odrębnego zamówienia inwestora" - prosimy o potwierdzenie, że wyposażenia meblowego 
ruchomego nie należy wyceniać w ofercie.  
Odpowiedź nr 69: 
Na ww. pytanie Zamawiający udzielił odpowiedzi w Informacji nr 1 z dnia 23.07.2021 r. – dot. pytań 
nr: 24, 25, 34, 35, 36. 

 
Pytanie nr 70: 
Według opisu do projektu architektury należy w całym budynku (oprócz pomieszczeń, gdzie ściany 
wykończone są płytkami) zastosować listwy cokołowe anodowane – aluminiowe srebrne lub 
lakierowane na kolor. Prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to wszystkich rodzajów posadzek – 
betonowych, wykładziny dywanowej, żywicy epoksydowej, z płytek.  
Odpowiedź nr 70:  
Informujemy, że powyższe dotyczy wszystkich rodzajów posadzek. 

 
Pytanie nr 71: 
Prosimy o potwierdzenie, że posadzki betonowe szlifowane należy wykonać według rysunków 
rzutów posadzek, w pomieszczeniach sanitarnych również.  
Odpowiedź nr 71: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
Pytanie nr 73: 
Według opisu – PW Architektura „Wycinka drzew wg odrębnego opracowania i postępowania 
administracyjnego” - prosimy o potwierdzenie, że wycinka drzew i ewentualne opłaty są poza 
zakresem przetargu.  
Odpowiedź nr 73:  
Odpowiedź została udzielona w treści odpowiedzi do pytania nr 58. 

 
Pytanie nr 74: 
Jeśli wycinka drzew jest w zakresie przetargu, prosimy o załączenie projektu wycinek, 
inwentaryzacji istniejących drzew.  
Odpowiedź nr 74:  
Odpowiedź została udzielona w treści odpowiedzi do pytania nr 58. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
Pytanie nr 75: 
Czy w ofercie należy ująć koszt pielęgnacji gwarancyjnej zieleni w gruncie i na dachach zielonych 
przez okres 3 lat, czy dłuższy?  
Odpowiedź nr 75:  
Zamawiający potwierdza, że wykonane nasadzenia należy objąć opieką pielęgnacyjną w okresie 
gwarancji, czego koszty należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

 
Pytanie nr 76: 
Prosimy o potwierdzenie, że projekt technologii zaplecza kuchennego i dostawa wyposażenia 
gastronomicznego jest w zakresie najemcy lokalu i nie należy go ujmować w ofercie.  
Odpowiedź nr 76: 
Zamawiający informuje, że projekt technologii zaplecza kuchennego i dostawa wyposażenia 
gastronomicznego jest w zakresie najemcy lokalu. 

 
Pytanie nr 77: 
Czy dostawa i montaż ścianek przesuwnych akustycznych w Sali konferencyjnej na parterze jest  
w zakresie oferty? Jeśli tak, to gdzie w tabeli elementów scalonych należy wpisać ich wartość?  
Odpowiedź nr 77:  
Tak, dostawa i montaż ścianek przesuwnych akustycznych w Sali Konferencyjnej jest objęta 
przedmiotem zamówienia i należy je wycenić w swojej ofercie. Rolą wykonawcy jest wycena 
wszystkich elementów i ujęcie ich w odpowiednich pozycjach formularza cenowego. Zamawiający 
nie będzie wskazywał, w których pozycjach Tabeli Cenowej należy uwzględniać szczegółowe 
elementy robót. 

 
Pytanie nr 78: 
Czy dostawa i montaż podestu scenicznego w Sali konferencyjnej na parterze jest w zakresie 
oferty? Jeśli tak, to gdzie w tabeli elementów scalonych należy wpisać jego wartość?  
Odpowiedź nr 78:  
Tak, dostawa i montaż podestu scenicznego w Sali konferencyjnej jest objęta przedmiotem 
zamówienia i należy je wycenić w swojej ofercie. Rolą wykonawcy jest wycena wszystkich elementów 
i ujęcie ich w odpowiednich pozycjach formularza cenowego. Zamawiający nie będzie wskazywał, w 
których pozycjach Tabeli Cenowej należy uwzględniać szczegółowe elementy robót. 

 
Pytanie nr 79: 
Czy wymianę niektórych okien w budynku istniejącym (parter, Ip., IIp., IIIp.) – w ścianie pożarowej 
na okna o odporności EI60 należy ująć w ofercie?  
Czy mają to być okna aluminiowe, drewniane? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej  
o zestawienie tych okien, jakie podziały, szklenie. 
Odpowiedź nr 79:  
Tak, należy ująć w ofercie.  
Podziały, szklenie – na podstawie inwentaryzacji sporządzonej przez wykonawcę na wzorze okien 
istniejących. 

 
Pytanie nr 80: 
Czy przy wymienianych oknach w budynku istniejącym – ściana pożarowa, należy wymienić 
parapety zewnętrzne i wewnętrzne? Jeśli tak, to na jakie?  
Odpowiedź nr 80:  
Tak, parapety należy wymienić na podstawie inwentaryzacji sporządzonej przez wykonawcę na wzór 



 
 
 
 

 
obecnie istniejących. 

 
Pytanie nr 81: 
Czy prace w budynku istniejącym takie jak zamurowanie niektórych okien od środka z 
wykończeniem od wewnątrz są w zakresie oferty?  
Odpowiedź nr 81:  
Tak, powyższe prace należy ująć w ofercie. 

 
Pytanie nr 82: 
W dachu budynku istniejącego nad ścianą przylegającą do łącznika należy wymienić okna 
połaciowe na okna nieotwierane EI30.  
Ile jest tych okien i jakie mają wymiary? 
Odpowiedź nr 82:  
Wymiary okien - na podstawie inwentaryzacji sporządzonej przez wykonawcę. 
Liczba okien: 3 sztuki. 

 
Pytanie nr 84: 
Gdzie w tabeli elementów scalonych, którą należy dołączyć do oferty należy wpisać wartość prac w 
budynku istniejącym?  
Odpowiedź nr 84:  
Rolą wykonawcy jest wycena wszystkich elementów i ujęcie ich w odpowiednich pozycjach 
formularza cenowego. Zamawiający nie będzie wskazywał, w których pozycjach Tabeli Cenowej 
należy uwzględniać szczegółowe elementy robót. 

 
Pytanie nr 85: 
Czy montaż na dachu systemu asekuracji należy ująć w ofercie? Co wchodzi w zakres tego 
systemu? Gdzie w tabeli elementów scalonych należy wpisać jego wartość?  
Odpowiedź nr 85:  
Tak, system asekuracji należy ująć w ofercie. W zakresie systemu znajdują się słupki asekuracyjne, 
zgodnie z rysunkiem A-11. 
Rolą wykonawcy jest wycena wszystkich elementów i ujęcie ich w odpowiednich pozycjach 
formularza cenowego. Zamawiający nie będzie wskazywał, w których pozycjach Tabeli Cenowej 
należy uwzględniać szczegółowe elementy robót. 

 
Pytanie nr 86: 
PW Architektura – przekrój, warstwy Z1 – ściany garażu, ściana szczelinowa gr 24 cm. Czy ściany 
garażu mają być wykonanie jako szczelinowe, czy jako monolityczne żelbetowe według projektu 
konstrukcyjnego? Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości.  
Odpowiedź nr 86:  
Ściany zewnętrzne garażu mają zostać wykonane wg wytycznych projektu konstrukcji. 

 
Pytanie nr 90: 
Prosimy o potwierdzenie, że na gzymsach ceramicznych, obróbkach attyk i wszystkich poziomych 
występach należy zamontować system anty-ptak.  
Odpowiedź nr 90:  
Tak, należy zamontować powyższy system. 

 
 



 
 
 
 

 
Pytanie nr 93: 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji do instalacji teletechnicznych. W załączniku nr 2, w 
folderze "3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE" jest tylko dokumentacja dotycząca 
instalacji elektrycznych.  
Odpowiedź nr 93:  
Dokumentacja została udostępniona jako załącznik do Informacji nr 1 dla Wykonawców w dniu 
23.07.2021 r. 

 
Pytanie nr 94: 
Prosimy o wskazanie jaki dokładnie obszar zostanie przekazany GW jako plac budowy. Czy jest 
możliwość zajęcia również pasa dojazdowego (wjazd od strony ulicy kasztanowej, wzdłuż budynku 
istniejącego?).  
Odpowiedź nr 94:  
Zamawiający planuje przekazać obszar pod budowę w zakresie istniejącego ogrodzenia. 

 
Pytanie nr 95:  
Czy istniejące ogrodzenie może być traktowane jako wygrodzenie placu budowy? Czy w związku z 
wykonaniem ogrodzenia Zamawiający ma jakieś specjalne wymagania (wysokość, 
nieprzezierność)?  
Odpowiedź nr 95:  
Istniejące ogrodzenie może być traktowane jak wygrodzenie placu budowy, jednak w swojej wycenie 
należy uwzględnić konieczność uzupełnienia ogrodzenia o elementy nieprzezierne, które stanowić 
będą elementy przegród dla hałasu i zanieczyszczenia okolicznych terenów przed zakurzeniem. 

 
Pytanie nr 96: 
Prosimy o wskazanie, z informację z wizji lokalnej z dnia 22.07.2021 dotyczącą zapewnienia 10 
miejsc parkingowych wzdłuż zachodniej granicy działki należy traktować jako obligatoryjne? 
Zaproponowane w dokumentacji projektowej zabezpieczenie wykopu wyklucza taką możliwość.  
Odpowiedź nr 96:  
Zamawiający planuje przekazać obszar pod budowę w zakresie istniejącego ogrodzenia. 

 
Pytanie nr 97: 
Prosimy o udostępnienie harmonogramu prac TAURON w zakresie wskazanej w warunkach 
przyłączeniowych linii kablowej SN. Proszę również o wskazanie w tymże harmonogramie dat  
gotowości wykonania poszczególnych robót przez GW (w szczególności budowa złącza kablowego 
SN, Gotowość do przyjęcia napięcia).  
Odpowiedź nr 97:  
Harmonogram realizacji przyłączenia obiektu stanowi załącznik do umowy o przyłączenie nr 
UP/012917/2020/O05R01, który znajduje się w pliku – TAURON_warunki przyłączenia, który 
znajduje się w folderze Zał. 2 OPZ umieszczonym na stronach Zamawiającego. 

 
Pytanie nr 99: 
Prosimy o jednoznaczne wskazanie drzew, które są przeznaczone do usunięcia a które do 
pielęgnacji. Projekt budowlany oraz operat dendrologiczny wprowadzają alternatywę „do 
usunięcia lub pielęgnacji”.  
Odpowiedź nr 99:  
Wycinka drzew musi odbyć się zgodnie z Decyzją na wycinkę, która stanowi załącznik do 
dokumentacji  



 
 
 
 

 
Pytanie nr 100: 
Prosimy o wskazanie, czy przed rozstrzygnięciem postanowień przetargowych planowane jest 
doszczegółowienie projektu elewacji - szczególnie w zakresie wymagań pożarowych? Zapis: „Ponad 
65% zaznaczonej elewacji wykonać w klasie odporności EI60” jest niejednoznaczny. W 
dokumentacji jest doszczegółowienie tego zakresu? Założenie jest zrealizowane w obecnej 
dokumentacji wykonawczej czy ma zostać zrealizowane na podstawie uzupełnienia dokumentacji?  
Odpowiedź nr 100:  
Dokumentacja została uzupełniona do Informacji nr 1 – 23.07.2021 r. 

 
Pytanie nr 104: 
Czy ścianki G-K mają być rzeczywiście na ruszcie aluminiowym jak sugeruje opis techniczny czy jest 
to błąd piśmienniczy i należy wycenić typowy system na ruszcie stalowym?  
Odpowiedź nr 104:  
Zamawiający informuje, że można zastosować typowy system na ruszcie stalowym. 

 
Pytanie nr 105: 
Prosimy o podanie kwoty jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia w związku z 
faktem, iż zamówienie jest dofinansowane zgodnie z informacją w SWZ ,, Zamówienie realizowane 
ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 1 -Przedsiębiorstwa i Innowacje, 
Działanie 1.3 – Rozwój przedsiębiorczości’’. Prosimy o podanie kwoty dofinansowania.  
Odpowiedź nr 105:  
Zamówienie realizowane będzie ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 1 -
Przedsiębiorstwa i Innowacje, Działanie 1.3 – Rozwój przedsiębiorczość w wysokość 85% wartości 
zamówienia. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zadania zostanie 
udostępniona zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Pytanie nr 106: 
Wykonawca zwraca się z prośba o przesunięcie terminu złożenia ofert na dzień 26.08.2021 r. 
Umożliwi to rzetelną wycenę oraz pozwoli zapoznać się z wszelkimi odpowiedziami ze strony 
Zamawiającego, na które Wykonawcy oczekują w chwili obecnej. Pragniemy nadmienić, iż w 
związku z okresem urlopowym ograniczony jest dostęp otrzymania od podwykonawców i 
dostawców ofert cenowych, co wydłuża okres ofertowania. Zamawiający mając na uwadze interes 
publiczny i prawidłowe wydatkowanie funduszy przyznanych w ramach dofinasowania powinien 
uwzględnić wydłużenie terminu złożenia ofert, aby zagwarantować wszystkim, mającym 
doświadczenie i potencjał firmom Wykonawczym, udział w przedmiotowym postępowaniu i 
przedstawienie najkorzystniejszej oferty cenowej – co niewątpliwie ma duże znaczenie przy 
realizacji inwestycji dofinansowanej.  
Odpowiedź nr 106:  
Brak zgody na wydłużenie terminu składania ofert o okres 15 dni. 

 
Pytanie nr 111: 
W związku z bardzo krótkim terminem na wykonanie wyceny oraz sezonem urlopowym zwracamy 
się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 31.08.2021. 
Odpowiedź nr 111:  
Brak zgody na wydłużenie terminu składania ofert o okres 20 dni. 



 
 
 
 

 
 

Pytanie nr 112: 
W nawiązaniu do rysunku U03- Zabezpieczenie ppoż od wiaty, prosimy o uzupełnienie rysunków 
konstrukcji ściany oddzielenia pożarowego – na rysunkach PZT wykonawczych brak wrysowanej 
ściany. 

Odpowiedź nr 112:  
Zabezpieczenie ppoż od wiaty w postaci ściany oddzielenia pożarowego zostało wykreślone do 
realizacji.  

 
 
 
Do Informacji nr 2 dla Wykonawców zostają załączone poniższe pliki: 
 

1) Decyzja nr WSR-ZL.6131.2.59.2021.MZ z dnia 17.05.2021 r. 
2) Zawiadomienie ne WSR-ZL.6131.1.32.2021.MZ z dnia 11.06.2021 r. 
3) Decyzja nr WSR-ZL.6131.1.32.2021.MZ z dnia 25.06.2021 r. 
4) Uzgodnienie koncepcji przekładki ciepłociągu 
5) Uzgodnienie przyłączy MPWIK 
6) Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej 
7) Warunki przyłączenia MPWIK – korekta 20.04.2020 
8) Warunki przyłączenia MPWIK – korekta 28.02.2020 
9) Rysunek_dendrologia 
10) Aneks nr 1 do uzgodnień MPWIK po korekcie – 07.05.2021 
11) Opinia w zakresie ochrony zieleni 
12) Uzgodnienie koncepcji – Fortum 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
Paulina Duszyńska 

 
 


