Szczecin, dnia 15.04.2011 r.
ZZ-2380-55/11
Informacja na stronę internetową
dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zwanej dalej „uPzp” na przebudowę i modernizację obiektów oraz
infrastruktury technicznej KP w Szczecinie Dąbiu przy ul. Pomorskiej 15 – III etap.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z
wyjaśnieniami:
Pytania z dnia 14.04.2011 r.
Pytanie 1
W rozdziale V Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga aby oferent wykazał się w okresie
ostatnich pięciu lat co najmniej dwoma robotami budowlanymi podobnymi do robót objętych zamówieniem
o łącznej wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (brutto).
W związku z tym zapisem przedstawiamy pytanie:
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli
Oferent wykaże się, iż w określonym w SIWZ czasie wykonał nowe budynki mieszkalne i użyteczności
publicznej w pełni wykończone wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i teletechnicznymi oraz, że w
ramach robót przygotowawczych wystąpiły prace rozbiórkowe?
Uzasadnienie:
Posiadamy doświadczenie w realizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz
modernizacji obiektów służby zdrowia, jednakże o mniejszej wartości niż wymagana w siwz.
Zawężenie doświadczeń wyłącznie do wykonania remontów o wartości 2.000.000,00 zł przy prostych i
nieskomplikowanych technicznie i technologicznie robotach ogranicza dostęp do zamówienia potencjalnym
oferentom o dużym doświadczeniu, potencjale technicznym i ekonomicznym zdolnym do wykonania
przedmiotowego zadania i nie znajduje uzasadnienia merytorycznego.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w SIWZ w rozdziale V Warunki udziału w
postępowaniu – uzna tylko doświadczenie przy realizacji robót, zgodnie z przedmiarem robót podanych w
ogłoszeniu. Przedkładane doświadczenie dotyczące instalacji teleinformatycznej musi polegać na :
− wykonaniu sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego,
− wykonaniu instalacji włamaniowej i napadu oraz kontroli dostępu,
− telewizji przemysłowej,
instalacji sanitarnej musi polegać na:
− wykonaniu instalacji wod.-kan. i c.w.u., c.o.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SiWZ rozdz. V pkt. 1.2, którego treść
powinna brzmieć: „Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna należyte wykonanie w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych podobnych do robót objętych przedmiotem
zamówienia, t. j. co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu robót rozbiórkowych,
budowie lub remoncie istniejących pomieszczeń
z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, roboty
w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniu instalacji wod-kan. i c.w.u., wymianie instalacji
elektrycznej wraz z budową lub rozbudową instalacji teleinformatycznej”.Łączna wartość wykazanych
dwóch prac podobnych nie może być mniejsza niż 2.000.000,00 zł (brutto).
Pytanie 2
Czy Zamawiający ze względu na okres przedświąteczny, utrudniający uzyskanie rzetelnych wycen na
materiały przewidziane do wykonania zadania, a tym samym sporządzenia rzetelnej oferty dopuści do
przesunięcia o kilka dni termin składania ofert?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu składania ofert do dn. 29.04.2011r.

Pytania z dnia 15.04.2011 r.
Pytanie 1
Prosimy o zamieszczenie opisu projektu budowlanego dotyczącego III etapu przebudowy - na stronie
Zamawiającego został zamieszczony „aneks do projektu remontu i przebudowy Komisariatu Policji Szczecin
Dąbie – etap II” plik popr 7_2_1 OPIS do bud KP ANEKS III.
Odpowiedź
Przedstawiony w pliku 7.2.1. opis projektu dotyczy etapu III. Został opracowany na
podstawie aneksu do
projektu budowlanego -etap II jako jego część. Stąd inne nazewnictwo niż tytuł zadania.
Pytanie 2
Zwracamy się z uprzejmą treścią o udzielenie informacji z jakiego materiału mają zostać wykonane
poszczególne drzwi przewidziane do wbudowania w III etapie – z wyszczególnieniem materiału (stal,
aluminium, drewno, itd.) dla danych drzwi zgodnie z zestawieniem plik 7 2 8 Zest stolarki DRZWI.
Odpowiedź
Drzwi wyszczególnione w pliku 7.2.8. - „zestawienie drzwi III etap realizacji” o symbolu realizacji 8a,
8b, 8d, 9a, 9b,9d, wykonane są z elementów drewnianych i drewnopodobnych.
Ich opis w wierszu „uwagi” powinien brzmieć:
„ Konstrukcja skrzydła powinna być wykonana z drewna litego lub klejonego warstwowo wzmocniona
(np. płytą wiórową pełną lub z otworami) obudowana dwustronnie płytą MDF lub HDF pokrytą
laminatem HPL. Zawiasy trzyczęściowe po trzy sztuki na skrzydło. Drzwi do pomieszczeń (oprócz kabin
ustępowych) wyposażone w zamek podklamkowy z wkładką patentową. Drzwi do kabin ustępowych
wyposażone w zamek łazienkowy”.
Drzwi wyszczególnione w pliku 7.2.8. - „zestawienie drzwi III etap realizacji” o symbolu realizacji a9a
,a9ap,wykonane są z blachy.
Ich opis w wierszu „uwagi” powinien brzmieć:
„ antywłamaniowe, kl. C z dwustronną kontrolą dostępu wyposażone w dwa zamki kl.C, drzwi a9ap
wyposażone w szybę P4, wyposażone dwustronnie w gałkę (zamiast klamek).”
Drzwi wyszczególnione w pliku 7.2.8. - „zestawienie drzwi III etap realizacji” o symbolu realizacji 12a
wykonane są z blachy.
Ich opis w wierszu „uwagi” powinien brzmieć:
„ antywłamaniowe, kl. C, wyposażone w dwa zamki kl. C”.
Drzwi wyszczególnione w pliku 7.2.8. - „zestawienie drzwi III etap realizacji” o symbolu realizacji z12a
wykonane są blachy.
Ich opis w wierszu „uwagi” powinien brzmieć:
„zewnętrzne, antywłamaniowe kl. C z kontrolą dostępu, dwa zamki kl. C, klamka/gałka”.
Drzwi wyszczególnione w pliku 7.2.8. - „zestawienie drzwi III etap realizacji” o symbolu realizacji 16a,
wykonane są z aluminium.
Ich opis w wierszu „uwagi” powinien brzmieć:
„ antywłamaniowe, kl. C, dwa zamki kl. C, dymoszczelne EI30,otwieranie p.poż”.
Drzwi wyszczególnione w pliku 7.2.8. - „zestawienie drzwi III etap realizacji” o symbolu realizacji 16d,
wykonane są z aluminium.
Ich opis w wierszu „uwagi” powinien brzmieć:
„ antywłamaniowe, kl. C, dwa zamki kl. C, szyba P4”.

Pytanie 3
Zwracamy się z uprzejmą treścią o udzielenie informacji z jakiego materiału mają zostać wykonane
poszczególne okna przewidziane do wbudowania w III etapie – z wyszczególnieniem materiału (stal,
aluminium, pcv, itd.) dla danych okien zgodnie z zestawieniem – plik 7 2 9 Zest K P Dąbie OKNA.
Odpowiedź
Wszystkie okna mają być wykonane z PCV.
Na podstawie art. 12a ust. 2 uPzp w zw. z art. 38 ust. 4a pkt 1 zamawiający przedłuża termin
składania i otwarcia ofert, który nastąpi w dniu 29.04.2011r. oraz zamieszcza ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w BZP.

Wykonano w 1 egz.
Egz. nr 1 – a/a
Wyk. A.O. N.

