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Wykonawcy        Wrocław, dn. 10.03.2015 r. 
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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont pokryć dachowych na obiektach 
budowlanych znajdujących się na Dziecińcu Zwierzęcym oraz na budynku Afrykanum”, znak postępowania: 
02/RB/2015.  
 
 
W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia od jednego z 
Wykonawców, działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dalej „uPzp” wyjaśniam co 
następuje: 
 
Pytanie nr 1  
Czy w związku z par. 28 pkt 1 i 2 warunków technicznych oraz istniejącą od strony wschodniej i 
północnej siecią KD-150 należy przewidzieć odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej 
w obiektach na Dziedzińcu Zwierzęcym oraz Afrykanum. 
Odpowiedź 
Nie należy przewidywać odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej. 
 
Pytanie nr 2  
Dziedziniec wewnętrzny: 

1. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdza się, że krokwie oraz murłaty na słupach zmurszałe w 
górnej części ponad 90% to skutkuje wymianą. 

2. Czy można zastosować krokwie i murłaty prostokątne. 
3. Słupy w części koszowej oraz fragmenty innych słupów są zmurszałe i nadają się do wymiany – 

czy przewiduje się wymianę 6 słupów. 
4. Wymiana dotyczy w 100% deskowania dachu. 
5. Czy przewiduje się impregnację pozostawionej konstrukcji. 
6. Czy przewiduje się odtworzenie kolorystyki w całości konstrukcji i deskowania. 
7. Czy przewiduje się zastosowanie gontów impregnowanych. 
8. Czy przewiduje się wymianę siatki pod dachem i o jakich parametrach. 
9. Czy przewiduje się wycięcie od ul. Zwierzynieckiej drzew kolidujących z dachem. 

Odpowiedź 
ad. 1. Krokwie i murłaty należy wymienić w całości (100%).  
ad. 2. Tak, można zastosować krokwie i murłaty prostokątne. 
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ad. 3. Tak, należy wymienić 6 słupów. 
ad. 4. Należy wymienić deskowanie dachu w całości (100%). 
ad. 5. Tak, należy wykonać impregnację pozostawionej konstrukcji. 
ad. 6. Tak, należy dokonać odtworzenia kolorystyki w całości konstrukcji i deskowania. 
ad. 7. Tak, należy uwzględnić zastosowanie gontów impregnowanych. 
ad. 8. Tak, należy wymienić na siatkę o podobnych parametrach – siatka stosowana w wolierach dla 
bażantów. 
ad. 9. Nie. Wycinka drzew kolidujących z dachem leży po stronie Zamawiającego. 
Pytanie nr 3  
Afrykanum: 

1. W celu naprawy lukarn oraz wykonaniu orynnowania i wymianie uszkodzonych dachówek 
należy przyjąć w obmiarze 72 m2 powierzchni wymiany pokrycia dachowego wraz z 
konstrukcją. 

2. Czy wyrzutnie dachowe pomalować. 
Odpowiedź 
ad. 1. W celu naprawy lukarn oraz wykonaniu orynnowania i wymianie uszkodzonych dachówek należy 
przyjąć w obmiarze 20 m2 powierzchni wymiany pokrycia dachowego wraz z konstrukcją. 
ad. 2. Tak, wyrzutnie należy pomalować antykorozyjnie oraz farbą powierzchniową koloru brązowego. 
 
Ponadto informuję, że w Dziecińcu Zwierzęcym część przyziemna śluzy od strony północnej musi zostać 
odnowiona w takim samym stylu (formie, kształcie) jak wykonane nowe ogrodzenie. Śluza ma być 
dwudzielna: z osobnym wejściem dla Zwiedzających oraz dla wjazdu ciągnika z przyczepą. Kolor 
ogrodzenia – brązowy, musi nawiązywać obecnego koloru. 
 
Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 6 uPzp, przedłużam termin składania ofert na dzień 17 
marca 2015 r. na godz. 13.30 oraz termin otwarcia ofert na dzień 17 marca 2015 r. na godz. 14.00 (dział 
XIV, pkt 1 i 3, str. 13 SIWZ). 


